
USNESENÍ 

z 50. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 5. 2021  

 

I. Hlavní program 

 

Příprava zasedání ZM  

Usnesení RM č. 50 – 01/2021    

RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu: 

- Zpráva o hospodaření města za rok 2020, 

- Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti města, 

  (ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa, Křinice, s. r. o.)  

- Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa. 

  

II. Došlá pošta 

 

Prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 2308/1, vše k. ú. 

Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 02/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 

2308/1 o celkové výměře 1393 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu 

Ing. Jiřímu Krčkovi, bytem Nemocniční 11, Krásná Lípa za cenu 88 950 Kč (do základní výměry 

60 000 Kč, nad základní výměru 28 950 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 

5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 2308/1, vše k. ú. 

Krásná Lípa   

Usnesení RM č. 50 – 03/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č. 662/9 a části p. p. č. 2307/1 o celkové výměře 

1550 m2 a části p. p. č. 2308/1 o výměře 20 m2, vše k. ú. Krásná Lípa (pozemek pod rodinným 

domem žadatelky a zahrada) Kláře Kotrmanové, bytem Vítkovická 2045, Nymburk za cenu  

115 500 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 744/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 04/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 744/1 o výměře 1452 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem výstavby rodinného domu Janě Iljukové, bytem Sportovní 166/9, Rumburk za cenu  

120 200 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 37 800 Kč, porosty 22 400 

Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání 

nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 

spojené.  

 

Prodej p. p. č. 744/2, části p. p. č. 744/1 a části 744/3, vše k. ú. Krásná Lípa a 

odkoupení části p. p. č. 744/6, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 05/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 744/2 o výměře 331 m2, části p. p. č. 744/1  

o výměře 446 m2 a části p. p. č. 744/3 o výměře 346 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Karlu a Jaroslavě Kočárkovým, oba bytem Polní 96/9, Krásná Lípa za cenu  



 

81 400 Kč za podmínky prodeje části p. p. č. 744/6 o výměře 542 m2, k. ú. Krásná Lípa městu 

Krásná Lípa za cenu 34 100 Kč. Náklady budou hrazeny rovným dílem.   

 

Prodej části p. p. č. 2519/8 a části p. p. č. 2519/7, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 06/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2519/8 a části p. p. č. 2519/7 o celkové výměře 

1874 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Haně Volfové, bytem Pletařská 660/9, 

Krásná Lípa za cenu 187 400 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 1159/1 a části p. p. č. 1166/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 07/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1159/1 o výměře 1164 m2 a části p. p. č. 1166/2  

o výměře 713 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Mojmíru Eliášovi, 

bytem Gabinova 823/2, Praha 5 za cenu 167 550 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad 

základní výměru 101 550 Kč, porosty 6 000 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, 

odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 

Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 108/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení RM č. 50 – 08/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 108/2 o výměře 419 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Václavu Pešťákovi a Gabriele Sedláčkové, oba bytem Kyjov 109, Krásná 

Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.  

 

Prodej části p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 09/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 629 o výměře 637 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem výstavby rodinného domu Ing. Pavlu Sedlákovi a Ing. Janě Dvořákové, oba bytem  

F. X. Procházky 29/14, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za cenu 31 850 Kč (do základní 

výměry 31 850 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci 

prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 

s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 347, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 50 – 10/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 347 o výměře 1864 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 

zřízení zahrady Zbyňku Holinkovi, bytem Chlebovická 490, Praha 9 za cenu 318 700 Kč. Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 11/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Jiřímu a Marii Homolkovým, oba bytem Liběšice 204 z důvodu určení pozemku pro 

výstavbu.   

 

 

 



Pronájem p. p. č. 1157/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 12/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout p. p. č. 1157/1 o výměře 665 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

III. Různé 

 

Kupní smlouva Povodí Ohře, s. p.  

Usnesení RM č. 50 – 13/2021    

RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2021/32/19 - 131 o prodeji p. p. č. 3051/23, k. ú. Krásná Lípa 

mezi městem Krásná Lípa a Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988, dle 

přílohy.   

 

Nastoupení náhradníka  

Usnesení RM č. 50 – 14/2021    

RM bere na vědomí uprázdnění mandátu v zastupitelstvu města a nástup nového člena ZM jako 

náhradníka z volební strany Volba PRO Lípu a to Miroslava Řebíčka a konstatuje předání 

osvědčení dle § 56 odst. 2, zákona č. 491/2001 Sb.   

 

Smlouva na zřízení místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností - 

odpadní elektrozařízení  

Usnesení RM č. 50 – 15/2021    

RM schvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru č. 2021/19/15 - 130 na 

zřízení místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností - odpadní elektrozařízení,  

s firmou REMA Systém, a. s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, IČ 64510263, dle 

přílohy.   

 

Dozorčí rada o. p. s. České Švýcarsko  

Usnesení RM č. 50 – 16/2021    

RM schvaluje jmenování Ing. Jiřího Války, vedoucího oddělení cestovního ruchu Ústeckého 

kraje, členem dozorčí rady o. p. s. České Švýcarsko.   

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka za rok 2020  

Usnesení RM č. 50 – 17/2021    

RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 

Lípa sestavenou ke dni 31. 12. 2020 a rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši  

-347 089,59 Kč takto: 

fond odměn: 0,00 Kč 

fond rezervní: -347 089,59 Kč. 

Ztráta ve výši 347 089,59 bude pokryta z rezervního fondu organizace.   

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření a Zpráva o inventarizaci za  

rok 2020  

Usnesení RM č. 50 – 18/2021    

RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu o provedení inventarizace příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2020 dle přílohy.   

 

 

 



Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.  

Usnesení RM č. 50 – 19/2021    

RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Krásná Lípa - schválený rozpočet od odboru školství Ústeckého kraje pro  

rok 2021.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka za rok 2020  

Usnesení RM č. 50 – 20/2021    

RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa sestavenou ke dni  

31. 12. 2020 a rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 844 883,77 Kč takto: 

fond odměn: 0,00 Kč 

fond rezervní: 844 883,77 Kč.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření a Zpráva o inventarizaci za rok 

2020  

Usnesení RM č. 50 – 21/2021    

RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu o provedení inventarizace příspěvkové organizace 

Kostka Krásná Lípa za rok 2020 dle přílohy. 

  

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotaci  

Usnesení RM č. 50 – 22/2021    

RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt Inkluze s Kostkou do programu HROVA2 

z Norských fondů, dle přílohy.  

 

Veřejnosprávní kontroly zřizovatele  

Usnesení RM č. 50 – 23/2021    

RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací za 

rok 2020.  

RM neschvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa činnost, která není řádně písemně 

sjednána a zajištěna.  

 

Jednací řád RM  

Usnesení RM č. 50 – 24/2021    

RM schvaluje Jednací řád rady města Krásná Lípa, dle přílohy.  

 

Výjimka z Dotačního programu  

Usnesení RM č. 50 – 25/2021    

RM schvaluje výjimku z Dotačního programu na podporu kulturní, sportovní a tělovýchovné 

činnosti a práci s mládeží pro rok 2021 v souladu s bodem 9 tohoto dotačního programu v bodě 

6, kdy RM schvaluje lhůtu pro podání žádosti do 17. 5. 2021 a v bodě 8, kdy RM schvaluje lhůtu 

pro rozhodnutí o žádosti do 15. 6. 2021. 

 

Dotace na činnost  

Usnesení RM č. 50 – 26/2021    

RM doporučuje ZM schválit Veřejnosprávní smlouvu č. 2021/15/13 - 138 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Krásná Lípa se spolkem Myslivecký spolek Vápenka Krásná Lípa se sídlem 

Tyršova 991/5, Krásná Lípa, dle přílohy.  

 



Termíny TJ volejbal  

Usnesení RM č. 50 – 27/2021    

RM schvaluje v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné 

činnosti a práci s mládeží v roce 2021, bod 9) změnu termínu pro akci Tělovýchovné jednoty 

Krásná Lípa, z. s., oddílu volejbalu Lípa turnaj Femina přesun z 29. 5. 2021 na 19. 6. 2021 a 

Májový turnaj z 15. 5. 2021 na 29. 5. 2021 z důvodu rozvolňování vládních opatření pro akce 

pro veřejnost.  

 

5. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení RM č. 50 – 28/2021    

RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021  

dle přílohy.  

 

Dotace Ústeckého kraje pro SDH Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 50 – 29/2021    

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Vybavení JSDH Krásná Lípa 2021" z Programu 

2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v 

minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu.  

 

Zpráva o plnění úkolů ze 48. RM  

Usnesení RM č. 50 – 30/2021    

RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ze 48. RM.  

 

IV. Informace 

 

Informace    

RM projednala nabídku na elektronickou úřední desku od společnosti Obec24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jan Kolář                          Jana Drobečková 

 


