
 

USNESENÍ 

z 52. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19. 7. 2021  

 

 

I. Došlá pošta 

 

Prodej p. p. č. 722/1 a p. p. č. 722/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 52 – 01/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 722/1 o výměře 505 m2 a p. p. č. 722/2 o výměře 

174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Kristině Ermakové, bytem 

Kovanická 92, Poděbrady za cenu 33 950 Kč (do základní výměry 33 950 Kč). Prodej bude 

realizován podle oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a pronájmu nemovitostí ve 

vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude 

realizován po vypršení výpovědní doby současnému nájemci.  

 

Prodej p. p. č. 241/6, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení RM č. 52 – 02/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 241/6 o výměře 336 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 

za účelem zřízení zahrady Ing. Andree Košťálové, bytem Boženy Němcové 44, Jablonec nad 

Nisou z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.   

 

Prodej p. p. č. 76, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení RM č. 52 – 03/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 76 o výměře 1207 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za 

účelem výstavby rodinného domu Jiřině a Danielu Rážovým, bytem Jiráskova 650, Veltrusy  

z důvodu, že pozemek není dle ÚP určen k výstavbě.   

 

Pronájem části p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 52 – 04/2021    

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1168/1 o výměře 35 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Aleně Pustajové, bytem Rumburská 5, Krásná Lípa.  

 

Prodej pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 52 – 05/2021    

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- p. p. č. 1191/1 o výměře 439 m2, k. ú. Vlčí Hora, 

- st. p. č. 86/2 o výměře 214 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- p. p. č. 386/1 o výměře 173 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 385 o výměře 142 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- část p. p. č. 387 o výměře cca 110 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- p. p. č. 443/1 o výměře 1023 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- část p. p. č. 1086/3 o výměře cca 1600 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 692 o výměře cca 140 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 

- část p. p. č. 693/2 o výměře cca 520 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 

- část p. p. č. 1501/4 o výměře 238 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1501/4 o výměře 239 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1948 o výměře 1236 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 379/1 o výměře 470 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

 



 

Byty - pronájem - byt č. 45, Nemocniční 1137/6  

Usnesení RM č. 52 – 06/2021    

RM schvaluje pronájem bytu č. 45, Nemocniční 1137/6, Ivo Acsovi, bytem Čelakovická 2916, 

Varnsdorf, v obecním zájmu po dobu zaměstnání u Policie ČR, obvodní oddělení Krásná Lípa. 

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  

 

Byty - pronájem - byt č. 14, Nemocniční 1156/16 - Dům se sociální službou  

Usnesení RM č. 52 – 07/2021    

RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Nemocniční 1156/16, v tomto pořadí:  

1. Ljuba Černík, Bendlova 777/6, Krásná Lípa,  

2. Jaroslav Sodomka, Nemocniční 952/18, Krásná Lípa.  

Veškeré opravy a úpravy si proveden nájemce na vlastní náklady.   

 

II. Různé 

 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 52 – 08/2021    

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2017/25/26 - 15, na byt č. 15, 

Nemocniční 1137/6 se Zdeňkem Vaňkem, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa a Dohodu  

o ukončení nájmu bytu č. 2, Masarykova 993/2 s Josefem Juráškem, bytem Masarykova 993/2, 

Krásná Lípa.  

 

Byty - nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 52 – 09/2021    

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

 

Nákup služebního vozidla  

Usnesení RM č. 52 – 10/2021    

RM schvaluje objednání služebního vozidla "Škoda Karoq akční model 1,5 TSI 110 kW" a 

uzavření Kupní smlouvy č. 2021/33/14 - 199 s firmou AUTO-BRANKA, spol. s r. o., Prosecká 

817/82, Praha 9 - Prosek, IČ 49245589, dle přílohy. 

 

Dodávka víceúčelového malotraktoru  

Usnesení RM č. 52 – 11/2021    

RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na "Dodávku víceúčelového malotraktoru", dle přílohy.  

 

Obnova místních komunikací 2021 - výběr komunikací  

Usnesení RM č. 52 – 12/2021    

RM schvaluje výběr místních komunikací určených k obnově v roce 2021, dle přílohy.  

 

Obnova místních komunikací 2021 - výzva  

Usnesení RM č. 52 – 13/2021    

RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu "Obnova místních komunikací 2021", dle přílohy.  

 

Úprava území pod rybníkem Cimrák - PD  

Usnesení RM č. 52 – 14/2021    

RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo  

č. 2021/11/14 - 193 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení  



a inženýrskou činnost na akci "Úprava území pod rybníkem Cimrák" s firmou  

MV projekt, spol. s r. o., V zahrádkách 2838/43, Praha 3, IČ 26137917, dle přílohy.  

 

Obnova fasády na objektu Masarykova 16/1 - výzva  

Usnesení RM č. 52 – 15/2021    

RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Obnova fasády – Masarykova 16/1, Krásná Lípa“, dle přílohy.  

 

Odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci   

Usnesení RM č. 52 – 16/2021    

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/11/18 - 194 na odstraňování havarijních stavů na 

elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města  

s Miroslavem Pošíkem, Fűgnerova 1239/8, Rumburk, IČ 13901010, dle přílohy.   

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 52 – 17/2021    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2021/16/15 - 192 na vedení zemní kabelové přípojky v místní komunikaci v ul. Klášterského  

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

 

Schválení výjimky z pravidel Dotačního programu na podporu výstavby RD  

Usnesení RM č. 52 – 18/2021    

RM doporučuje ZM schválit výjimku z pravidel Dotačního programu na podporu výstavby RD, 

spočívající v prodloužení termínu pro předložení povolení stavby paní Mgr. Pavlíně Malypetrové, 

Studánecká 666/4, Krásná Lípa.  

 

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD  

Usnesení RM č. 52 – 19/2021    

RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/15/15 - 189 o poskytnutí dotace na 

výstavbu rodinného domu s paní Mgr. Pavlínou Malypetrovou, Studánecká 666/4, Krásná Lípa, 

dle přílohy. 

  

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD  

Usnesení RM č. 52 – 20/2021    

RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/15/15 - 190 o poskytnutí dotace na 

výstavbu rodinného domu s paní Petrou Rattayovou, Křižíkova 1114/34, Krásná Lípa, dle 

přílohy.  

 

Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, fasády 2021  

Usnesení RM č. 52 – 21/2021    

RM schvaluje jednotlivé Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná 

Lípa pro Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2021. 

Jedná se o tyto občany: 

- Jaroslava Roubíčková - fasáda - smlouva č. 2021/15/115 - 183, 

- Josef Drobeček - střecha - smlouva č. 2021/15/115 - 184, 

- Lenka Kočárková - střecha - smlouva č. 2021/15/115 - 185, 

- Marcela Ullmanová - střecha - smlouva č. 2021/15/115 - 186, 

- Petr Hozdek - střecha - smlouva č. 2021/15/115 - 187, 

- Petr Hozdek - fasáda - smlouva č. 2021/15/115 - 188. 

  

 



 

 

 

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení ELEKTROWIN a. s.  

Usnesení RM č. 52 – 22/2021    

RM schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení č. 2021/19/15 - 173 se společností ELEKTROWIN a. s., 

Michelská 300/60, Praha 4, IČ 27257843, dle přílohy.   

 

Změna zástavního práva na majetku města  

Usnesení RM č. 52 – 23/2021    

RM bere na vědomí změnu zástavního práva finančního úřadu na majetku města z důvodu 

posečkání splatnosti platebních výměrů v rámci projektu Kanalizace Krásná Lípa.   

 

Opatrovnictví  

Usnesení RM č. 52 – 24/2021    

RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Jaroslavy Kokešové, bytem U Smaltovny 

416/14, Praha 7, Jaroslava Urbánka bytem Na Záhonech 1385/71 Praha 4 a Pavla Černého 

bytem Novovysočanská 502/14, Praha 9.  

 

Licenční smlouva  

Usnesení RM č. 52 – 25/2021    

RM schvaluje uzavření Licenční smlouvy č. 2021/19/29 - 179 o udělení souhlasu k použití 2 ks 

fotografií v knize Čarovné České Švýcarsko a okolí mezi městem Krásná Lípa a společností CBS 

Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, Zlín, IČ 24804584 dle přílohy.   

 

Historie školství v Krásné Lípě  

Usnesení RM č. 52 – 26/2021    

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí práva k užití reprodukce sbírkového předmětu  

č. 2021/19/19 - 177 s organizací Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., se sídlem Čs. Mládeže 1/31, 

Děčín za účelem poskytnutí sbírkových předmětů na výstavu Historie školství v Krásné Lípě.  

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotaci  

Usnesení RM č. 52 – 27/2021    

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa podání žádosti 

do programu OP VVV na projekt "Šablony III pro Základní školu a Mateřskou školu Krásná 

Lípa". Doba realizace projektu 09/2021 - 06/2023. Celkové způsobilé výdaje 1 028 412 Kč.  

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace  

Usnesení RM č. 52 – 28/2021    

RM schvaluje na základě Rozhodnutí č. 1008/2021-9 MŠMT přijetí dotace na projekt Klub Včelka 

2021 v rámci Výzvy na podporu integrace romské menšiny v roce 2021 pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa ve výši 592 915 Kč dle přílohy.  

 

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

Usnesení RM č. 52 – 29/2021    

RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa  

u Česko-německého fondu budoucnosti na projekt Spolu pro zdraví, dle přílohy. 

  

 



 

Činnost p. o.  

Usnesení RM č. 52 – 30/2021    

RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových organizací města, mimořádnou 

odměnu RNDr. Ivaně Jäckelové, ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa a 

Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa dle přílohy.  

 

7. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení RM č. 52 – 31/2021    

RM schvaluje 7. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.  

 

Termíny TJ volejbal  

Usnesení RM č. 52 – 32/2021    

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 Lípa beach přesun z 10. 7. 2021 na 21. 8. 2021  

z důvodu kumulace volejbalových akcí v tomto termínu. 

RM schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2021/15/13 - 55 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Krásná Lípa.   

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 52 – 33/2021    

RM bere na vědomí plán akcí a program kina na měsíc červenec 2021 dle přílohy.  

 

Zpráva o plnění úkolů z 50. RM  

Usnesení RM č. 52 – 34/2021    

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 50. RM.  

 

III. Informace 

 

Informace    

RM projednala následující informace a zápisy:  

- Organizace školního roku 2021/2022 v návaznosti na rekonstrukci, 

- Protokol o kontrole - Rekonstrukce požární zbrojnice, 

- Protokol o kontrole FV č. 1/2021 - Poskytování dotací v rámci dotačního programu na podporu 

  výstavby RD v roce 2020, 

- Protokol o kontrole FV č. 2/2021 - Přidělování finančních příspěvků městem v rámci dotačního 

  programu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2020,  

- Protokol o kontrole FV č. 3/2021 - Přidělování finančních příspěvků městem na podporu  

  kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce 2020, 

- Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ze dne 28. 6. 2021, 

- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 1. 7. 2021, 

- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 15. 7. 2021.  

 

 

 

 

 

        Jan Kolář                          Jiří Podhorský 

 


