
 

USNESENÍ 

z 51. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 6. 2021  

 

I. Hlavní program 

 

Závěry z jednání 15. ZM   

Usnesení RM č. 51 – 01/2021    

RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 15. ZM a ukládá:  

- Petru Olivovi, vedoucímu OMCS, prověřit narůstající výskyt reklamních poutačů 

  ve veřejném prostoru,  

- Karlu Marešovi, referentovi OVIŽP, projednat záměr odkoupení pozemků na Kyjovské ulici  

  p. p. č. 105 a p. p. č. 3150, k. ú. Krásná Lípa.  

  

II. Došlá pošta 

 

Prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 51 – 02/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Markétě Batovcové, bytem Hrnčířská 2725, Varnsdorf z důvodu zachování pozemku pro 

potřeby města.  

 

Prodej pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 51 – 03/2021    

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- p. p. č. 453 o výměře 563 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 454 o výměře 879 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 456/2 o výměře cca 300 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 2349/1 o výměře 633 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 2349/3 o výměře 635 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 2349/2 o výměře 217 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 2347 o výměře 170 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- st. p. č. 666/6 o výměře 99 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 535/2 o výměře cca 70 m2, k. ú. Vlčí Hora, 

- část p. p. č. 534 o výměře cca 80 m2, k. ú. Vlčí Hora, 

- část p. p. č. 2748/22 o výměře max. 35 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 444/4 o výměře 1553 m2, k. ú. Krásný Buk.  

 

Pronájem p. p. č. 589, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 51 – 04/2021    

RM schvaluje pronájem p. p. č. 589 o výměře 829 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 

Marku Hejnému, bytem Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa.  

 

Pronájem p. p. č. 41/1, k. ú. Zahrady   

Usnesení RM č. 51 – 05/2021    

RM schvaluje pronájem p. p. č. 41/1 o výměře 938 m2, k. ú. Zahrady za účelem zajištění 

přístupu a zřízení zahrady Marcele Pokorné, bytem Sněžná 25, Krásná Lípa.  

 



Pronájem pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 51 – 06/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. p. č. 1168/1 o výměře 35 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

  

Potvrzení kupní ceny  

Usnesení RM č. 51 – 07/2021    

RM schvaluje kupní cenu pro odkoupení části p. p. č. 3079/1, k. ú. Krásná Lípa od České dráhy, 

a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 ve výši 9 000 Kč.  

 

Směna p. č. 186/2, p. č. 1791/2, p. č. 1742/2 a části p. č. 1742/1 za  

p. č. 1837, p. č. 1844/8, p. č. 1771 a p. č. 1772, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 51 – 08/2021    

RM projednala návrh směny p. p. č. 186/2 o výměře 1587 m2, p. p. č. 1791/2 o výměře  

25314 m2, p. p. č. 1742/2 o výměře 1281 m2 a části p. p. č. 1742/1 o výměře cca 12000 m2, 

vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 1837 o výměře 5973 m2, p. p. č. 1844/8 o výměře 3271 m2,  

p. p. č. 1771 o výměře 6256 m2 a p. p. č. 1772 o výměře 5051 m2, vše k. ú. Krásná Lípa  

s firmou Jospenna s. r. o., se sídlem Branická 213/53, Praha 4, IČ 5560403.  

RM ukládá Janu Kolářovi, starostovi města Krásná Lípa, jednat o upřesnění rozsahu nabídky.   

 

Dodatek ke smlouvě   

Usnesení RM č. 51 – 09/2021    

RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2000/23/17-021 (nájemce Marie 

Stahnkeová, bytem Kvapilova 774/13, Krásná Lípa), kterým se ze smlouvy vypouští pozemek  

p. p. č. 2347, k. ú. Krásná Lípa.   

 

Souhlas s uzavřením dohody  

Usnesení RM č. 51 – 10/2021    

RM schvaluje uzavření dohody pro účely zajištění sledování stavu evropsky významných druhů 

živočichů a rostlin na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce mezi AOPK ČR, 

Kaplanova 1, Praha a Správou NP České Švýcarsko, Pražská 457/52, Krásná Lípa dle přílohy.   

 

Byty - pronájem - byt č. 44, Nemocniční 1137/6  

Usnesení RM č. 51 – 11/2021    

RM schvaluje pronájem bytu č. 44, Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí: 

1. Zdeněk Vaněk, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, 

2. Jiří Vinklařík, bytem Nemocniční 1064/30, Krásná Lípa, 

3. Irina Jeřábková, bytem Křižíkova 1183/9a, Krásná Lípa. 

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  

 

III. Různé 

 

Zrušení záměru prodeje  

Usnesení RM č. 51 – 12/2021    

RM ruší záměr prodeje p. p. č. 690, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 

  

 

 

 



 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 51 – 13/2021    

RM podle čl. V. odstupuje od Smlouvy o nájmu pozemku č. 2017/23/15-76 (nájemce Marie 

Tománková, Varnsdorfská 128/82, Krásná Lípa).  

 

Byty - nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 51 – 14/2021    

RM schvaluje uzavření nájemních smluv na byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.  

 

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální službou  

Usnesení RM č. 51 – 15/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 14, Nemocniční 1156/16 (Dům se sociální službou). 

Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (46,13 m2, sazba 70 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se 

skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 

nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro max. 2 osoby.  

 

PD - Fotbalové hřiště s umělým trávníkem a atletickým oválem  

Usnesení RM č. 51 – 16/2021    

RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo  

č. 2021/11/14 - 146 na realizaci díla " Projektová dokumentace pro společné územní řízení  

a stavební povolení" pro stavbu "Fotbalové hřiště s umělým trávníkem a atletickým oválem"  

s Ing. arch. Liborem Králem, Břežany nad Ohří 46, Budyně nad Ohří, IČ 48263729, dle přílohy.  

 

Obnova křížků v místních částech města Krásná Lípa - Dlouhý Důl a Sněžná  

Usnesení RM č. 51 – 17/2021    

RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo  

č. 2021/11/14 - 145 na realizaci díla "Obnova křížků v místních částech města Krásná Lípa - 

Dlouhý Důl a Sněžná" s BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 8/2, Krásná Lípa, IČ 01237829,  

dle přílohy.  

 

Stání karavanů u fotbalového hřiště  

Usnesení RM č. 51 – 18/2021    

RM se seznámila se studií na vybudování stání karavanů u fotbalového hřiště vypracovanou  

Ing. arch. Liborem Králem. 

RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit vypracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení včetně kontrolního rozpočtu a následně zajistit vydání 

stavebního povolení na vybudování stání pro karavany u fotbalového hřiště.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 51 – 19/2021    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2021/16/15 - 147 na vedení zemního kabelu v pozemní komunikaci v ul. Křižíkova s firmou 

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

 

 

 

 



Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 51 – 20/2021    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2021/16/15 - 148 na vedení zemního kabelu v pozemní komunikaci v ul. Tyršova s firmou 

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  

Usnesení RM č. 51 – 21/2021    

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2021/10/15 - 149 na umístění stavby rekonstruovaného mostku přes Křinici v ul. Fibichovo 

údolí s firmou Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988 dle přílohy.   

 

Výzva k podání žádosti o změnu ÚP   

Usnesení RM č. 51 – 22/2021    

RM schvaluje zveřejnění výzvy občanům o možnosti podávat žádosti na změnu ÚP Krásná Lípa  

v termínu do 15. 8. 2021.  

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 51 – 23/2021    

RM bere na vědomí změnu zpracovatele Zprávy o uplatňování územního plánu Krásná Lípa  

z MěÚ Rumburk, na osobu splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.  

 

Žádost o instalaci dopravního zrcadla  

Usnesení RM č. 51 – 24/2021    

RM nesouhlasí s úhradou dopravních zrcadel - pro každý směr výhledu - na výjezd ze 

soukromého pozemku p. p. č. 852/1, k. ú. Krásná Lípa, od domu č. p. 131.  

RM doporučuje žadatelce obrátit se na správce komunikace SÚS Ústeckého kraje.   

 

Vyjádření k pozemkovým úpravám Kyjov a Krásný Buk  

Usnesení RM č. 51 – 25/2021    

RM bere na vědomí vyjádření vlastníkům dotčených sousedních pozemků k rekonstrukcím cest  

v rámci pozemkových úprav.   

 

Likvidační komise  

Usnesení RM č. 51 – 26/2021    

RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle přílohy.  

 

Smlouva o sponzorství  

Usnesení RM č. 51 – 27/2021    

RM schvaluje uzavření Smlouvy o sponzorství č. 2021/13/21 - 164 o poskytnutí sponzorského 

daru na uspořádání XIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu mezi městem Krásná Lípa  

a spolkem Arte Musica, z. s. Jiříkov, IČ 22668586 dle přílohy. 

  

Smlouva o hudebním vystoupení  

Usnesení RM č. 51 – 28/2021    

RM schvaluje Smlouvu o hudebním vystoupení č. 2021/19/29 - 165 mezi městem Krásná Lípa  

a Petrem Lüftnerem, Klíšská 85, Ústí nad Labem, IČ 74930524 dle přílohy.  

 



Dotace na nové zdroje pitné vody  

Usnesení RM č. 51 – 29/2021    

RM schvaluje přijetí dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci projektů: 

Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Vlčí Hora, Sněžná a Průzkum, 

posílení a vybudování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Krásný Buk a Kyjov.  

 

Dispoziční oprávnění k rozpočtu - změna od 1. 7. 2021  

Usnesení RM č. 51 – 30/2021    

RM schvaluje změny dispozičních oprávnění k nakládání s rozpočtovými prostředky města od 

07/2021 dle přílohy.   

 

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

Usnesení RM č. 51 – 31/2021    

RM bere na vědomí změnu závazných ukazatelů rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Krásná Lípa k 3. 6. 2021 dle přílohy.  

 

6. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení RM č. 51 – 32/2021    

RM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2021 dle přílohy.  

 

Zpracování místní energetické koncepce  

Usnesení RM č. 51 – 33/2021    

RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu EFEKT energie efektivně Ministerstva 

průmyslu a obchodu na projekt Zpracování místní energetické koncepce pro město Krásná Lípa 

dle přílohy.  

 

Zpráva o plnění úkolů ze 49. RM  

Usnesení RM č. 51 – 34/2021    

RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ze 49. RM.  

 

IV. Informace 

 

Informace    

RM projednala následující informace a zápis: 

- Informace o neobdržení dotace, 

- Žádost manželů Čechových, 

- Informace o využití dotačního programu na výstavbu rodinných domů, 

- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 1. 6. 2021, 

- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 15. 6. 2021.  

 

 

 

 

 

 

        Jan Kolář                          Jana Drobečková 

 


