
 

USNESENÍ 

z 53. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23. 08. 2021 

 

I. Hlavní program 

 

Příprava zasedání ZM 

Usnesení RM č. 53 – 01/2021 

RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu: 

- Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o., 

- Zpráva o činnosti TS, 

- Propagace města. 

 

Investiční akce města 

Usnesení RM č. 53 – 02/2021 

RM bere na vědomí stav připravovaných investičních akcí města pro případné žádosti o dotaci  

a realizace v dalším období: 

  1. Veřejné zdroje pitné vody - studny v místních částech Kamenná Horka, Sněžná, Kyjov a Vlčí  

      Hora 

  2. Parkoviště Kyjov 

  3. Parkoviště Krásný Buk 

  4. Dům se sociální službou III. 

  5. Fotbalové hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem 

  6. Stání pro karavany u fotbalového hřiště 

  7. MŠ Masarykova - úprava kuchyně včetně 1. NP 

  8. Most Fibichovo údolí 

  9. Úprava území pod rybníkem Cimrák - zadržování vody v krajině 

10. Revitalizace rybníků Šimlák I. a II. 

11. Rekonstrukce VO Rooseveltova 

12. Vyhlídka na kotelně 

13. Víceúčelový prostor pod Cimrákem 

14. Zdroj závlahové vody pro sportovní areál 

15. Rekonstrukce objektu Masarykova 993/2 - nové rozdělení bytů 

 

Infastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny a zajištění 

bezbariérovosti 

Usnesení RM č. 53 – 03/2021 

RM projednala průběh rekonstrukce budovy základní školy v rámci projektu "Infastruktura ZŠ  

v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti". 

RM schvaluje realizaci dodatečných a navazujících prací v rozsahu dle přílohy. 

 

II. Došlá pošta 

 

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

Usnesení RM č. 53 – 04/2021 

RM na základě cenové nabídky schvaluje pronájem p. p. č. 1157/1 o výměře 665 m2,  

k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady v pořadí: 

1. Tomáš Miga, bytem Nemocniční 1091/2, Krásná Lípa, za cenu 2 500 Kč/rok, 

2. Milan Pešír, bytem Štefánikova 575/11, Krásná Lípa, za cenu 2 000 Kč/rok. 

 

 



 

5. Prodej části p. p. č. 1965/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 53 – 05/2021 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1965/1 o výměře 82 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Petře Rattayové, bytem El. Krásnohorské 1204/23, Krásná Lípa za cenu 

21 300 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

6. Prodej části p. p. č. 749/3, části p. p. č. 749/2, části p. p. č. 750, části p. p. č. 

749/4, části p. p. č. 751 a části p. p. č. 2748/12, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 53 – 06/2021 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 749/3 o výměře 225 m2, části p. p. č. 749/2  

o výměře 151 m2, části p. p. č. 750 o výměře 189 m2, části p. p. č. 749/4 o výměře 429 m2  

a nově vzniklé p. p. č. 751 o výměře 156 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 

rodinného domu Binh Nguyenovi a Nga Pax Xuan, oba bytem Lužické náměstí 160/14, Rumburk 

za cenu 60 500 Kč (do základní výměry 57 500 Kč, porosty 3 000 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. 444/4, k. ú. Krásný Buk 

Usnesení RM č. 53 – 07/2021 

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 444/4 o výměře 1490 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem 

výstavby rodinného domu Ing. Martině Rušikvasové, bytem Krbická 273, Praha 8 za cenu  

103 500 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 43 500 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. 850/1, st. p. č. 583 a části p. p. č. 2748/14, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 53 – 08/2021 

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 850/1 o výměře 410 m2, st. p. č. 583 o výměře  

107 m2 a část p. p. č. 2748/14 o výměře 121 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 

rodinného domu Robertu Dvořákovi, bytem Skalice u České Lípy 99E za cenu 59 400 Kč (do 

základní výměry 31 900 Kč, porosty 27 500 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. 850/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 53 – 09/2021 

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 850/1 o výměře 410 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Stanislavu a Iloně Aleně Barcalovým, oba bytem Katovická 4/414,  

Praha 8 z důvodu prodeje pozemku za účelem výstavby. 

 

Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 53 – 10/2021 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 1672 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem výstavby rodinného domu Anatoliju Iljukovi, bytem Dittrichova 285/2, Krásná Lípa za 

cenu 133 100 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 70 800 Kč, porosty  

2 300 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 st. p. č. 185/1, p. p. č. 1891/2 a části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 53 – 11/2021 

RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 185/1 o výměře 225 m2, p. p. č. 1891/2 o výměře 

201 m2 a části p. p. č. 1893 o výměře 617 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 

rodinného domu Kristýně Žemlové, bytem Polní 735/22, Rumburk za cenu 54 150 Kč (do 

základní výměry 52 150 Kč, porosty 2 000 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. 690, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 

Usnesení RM č. 53 – 12/2021 

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 690, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Janu a Daniele 

Gorzolkovým, oba bytem Nýdek 259 z důvodu podaného žalobního návrhu na určení vlastnictví. 

 

Prodej st. p. č. 666/6, p. p. č. 2349/1, p. p. č. 2349/2, p. p. č. 2349/3 a p. p. č. 2347, 

vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 53 – 13/2021 

RM doporučuje neschválit prodej st. p. č. 666/6 o výměře 99 m2, p. p. č. 2349/1 o výměře  

633 m2, p. p. č. 2349/2 o výměře 217 m2, p. p. č. 2349/3 o výměře 635 m2 a p. p. č. 2347  

o výměře 170 m2, vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro potřeby města. 

 

Prodej p. p. č. 28/2, k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení RM č. 53 – 14/2021 

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 28/2 o výměře 215 m2, k. ú. Vlčí Hora z důvodu 

zachování pozemku pro potřeby města. 

 

Vrácení kauce 

Usnesení RM č. 53 – 15/2021 

RM neschvaluje vrácení kauce na prodej pozemku ve výši 10 000 Kč MUDr. Oumaru Bailo Baldé, 

bytem Západní 2750, Varnsdorf. 

 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 53 – 16/2021 

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2021/25/26 - 172, na byt č. 48, 

Nemocniční 1137/6 s Janou Dvořákovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, k 31. 8. 2021. 

 

III. Různé 

 

Zrušení usnesení 

Usnesení RM č. 53 – 17/2021 

RM ruší usnesení RM č. 52-01/2021 ze dne 19. 7. 2021 o prodeji p. p. č. 722/1 a p. p. č. 722/2, 

vše k. ú. Krásná Lípa Kristině Ermakové, Kovanická 92, Poděbrady z důvodu podané další 

žádosti. 

 

Zrušení záměru prodeje 

Usnesení RM č. 53 – 18/2021 

RM ruší záměr prodeje p. p. č. 28/2, k. ú. Vlčí Hora a st. p. č. 666/6, p. p. č. 2349/3,  

p. p. č. 2349/2, p. p. č. 2347 a p. p. č. 2349/1, vše k. ú. Krásná Lípa. 

 

 



Pronájem p. p. č. 865/3, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 53 – 19/2021 

RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/23/17-023 (nájemce 

Karel Čech, Varnsdorfská 1117/85, Krásná Lípa). 

 

Vrácení kauce 

Usnesení RM č. 53 – 20/2021 

RM bere na vědomí zpětvzetí žádosti o odkoupení části p. p. č. 1068/3, k. ú. Krásná Lípa Jana  

a Vladislavy Železných, oba bytem Polní 1191/19, Krásná Lípa a schvaluje vrácení kauce ve výši 

10 000 Kč. 

 

Byty - vyhlášení k pronájmu 

Usnesení RM č. 53 – 21/2021 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 15, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 

1+0 (25,40 m2, sazba 70 Kč/m2). 

Kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby se skládá při podpisu nájemní smlouvy. Veškeré 

opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro max. 2 osoby. 

 

Byty - nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 53 – 22/2021 

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

 

Nemovitosti - zrušení vyhlášení objektů k prodeji a pronájmu 

Usnesení RM č. 53 – 23/2021 

RM ruší záměr obce vyhlášený 20. 5. 2010 Usnesením RM č. 66-26/2010 prodat či pronajmout 

tyto objekty: 

- Bezručova č. p. 359/15 - objekt s bytovými prostory, 

- st. p. č. 925 o výměře 518 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1592/1 o výměře 1038, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1592/2 o výměře 142 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- Krásný Buk č. p. 54 - objekt s bytovými prostory, 

- st. p. č. 79 o výměře 443 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- st. p. č. 78/1 o výměře 86 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- p. p. č. 376/1 o výměře 221 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- p. p. č. 376/2 o výměře 981 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- Kyjovská č. p. 625/53 - objekt s bytovými prostory, 

- st. p. č. 91/2 o výměře 185 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 133/1 o výměře 270 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 133/2 o výměře 14 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 133/3 o výměře 392 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- Mánesova č. p. 294/24 - objekt s bytovými prostory, 

- st. p. č. 690 o výměře 277 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1789/1 o výměře 2538 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 2996 o výměře 656 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- Masarykova č. p. 16/1 - objekt s bytovými a nebytovými prostory, 

- st. p. č. 272 o výměře 449 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- Masarykova č. p. 25/9 - objekt s bytovými prostory, 

- st. p. č. 269 o výměře 523 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 359/1 o výměře 67 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 3128 o výměře 247 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 428/1 o výměře 321 m2, k. ú. Krásná Lípa, 



 

- Masarykova č. p. 993/2 - objekt s bytovými a nebytovými prostory, 

- st. p. č. 273/2 o výměře 431 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- Rumburská č. p. 977/5 - objekt s bytovými prostory, 

- st. p. č. 969/1 o výměře 1541 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1168/1 o výměře 4297 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- Smetanova č. p. 285/2 - objekt s bytovými prostory, 

- st. p. č. 224 o výměře 503 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 211/1 o výměře 1398 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

 

Objekty - zařazení do skupin 

Usnesení RM č. 53 – 24/2021 

RM schvaluje zařazení objektů města do skupin podle účelu využití, dle přílohy. 

 

Nemovitosti - Nemocniční 1149/12a 

Usnesení RM č. 53 – 25/2021 

RM se seznámila s průběhem převodu bytových jednotek objektu Nemocniční 1149/12a do 

osobního vlastnictví nájemníků a vyhlašuje záměr obce prodat bytové jednotky č. 1149/1, 

1149/2, 1149/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/11, 1149/12, 

1149/13, 1149/14, 1149/15, 1149/16, 1149/17, 1149/18, 1149/19, 1149/20, 1149/21, 1149/22, 

1149/23, 1149/24, 1149/25, 1149/26, 1149/27, 1149/28, 1149/29, 1149/30, 1149/31, 1149/32 

a 1149/33, v objektu Nemocniční 1149/12a, na st. p. č. 1286 a st. p. č. 1286 o výměře 367 m2, 

k. ú. Krásná Lípa, a podíly uvedeného objektu v souladu s rozsahem jednotlivých bytových 

jednotek dle Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k 

jednotkám. 

 

Odpadové hospodářství 

Usnesení RM č. 53 – 26/2021 

Rada města projednala informaci starosty města o společném postupu obcí Šluknovska v otázce 

odpadového hospodářství a schvaluje návrh pracovní skupiny SPRŠ o společném postupu obcí 

Šluknovska v otázce odpadového hospodářství. 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit, aby Dobrovolný svazek obcí Sever, se 

sídlem Lipová 422, Lipová, IČ 70810141, jako zadavatel zajistil vypracování „ekonomicko-právní 

analýzy odpadového hospodářství Šluknovska“, a pověřuje starostu města podpořit tento záměr 

na členské schůzi Dobrovolného svazku obcí Sever. 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit, aby Dobrovolný svazek obcí Sever, se 

sídlem Lipová 422, Lipová, IČ 70810141, zajistil podání žádostí o dotaci z Programu pro 

podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, na 

spolufinancování „ekonomicko-právní analýzy odpadového hospodářství Šluknovska“. 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit spolufinancování „ekonomicko-právní 

analýzy odpadového hospodářství Šluknovska“ do maximální výše 40 000 Kč. 

 

Obnova místních komunikací 2021 - zhotovitel 

Usnesení RM č. 53 – 27/2021 

RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3. kategorie "Obnova místních komunikací 2021" vypracovanou komisí pro výběrová řízení. 

RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/11/14 - 217 s vítězným uchazečem, kterým je 

firma ZEPS s.r.o., Lindava 84, Cvikov, IČ 28688651, dle přílohy. 

 

 



 

Zateplení objektu DPS v Krásné Lípě - Dodatek č. 1 

Usnesení RM č. 53 – 28/2021 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/11/14 - 124 na realizaci díla "Zateplení 

objektu DPS v Krásné Lípě" s firmou Stavební společnost JK spol. s r. o., Úvoz 252, Jílové, 

Martiněves, IČ 01739565, dle přílohy. 

 

Dodávka víceúčelového malotraktoru - dodavatel 

Usnesení RM č. 53 – 29/2021 

RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3. kategorie na "Dodávku víceúčelového malotraktoru" vypracovanou komisí pro výběrová 

řízení. 

RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. 

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2021/33/14 - 216 s vítězným uchazečem, kterým je 

firma FarmTechnik s. r. o., Vchynice 33, Lovosice, IČ 03902960, dle přílohy. 

 

Propadnutí kauce 

Usnesení RM č. 53 – 30/2021 

RM z důvodu nesplnění podmínek schvaluje propadnutí kauce, složené za zvláštní užívání místní 

komunikace - překop - v ulici Křižíkova. Kauce bude použita na novou opravu překopu. 

 

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

Usnesení RM č. 53 – 31/2021 

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 Semelková - střecha - smlouva č. 2021/15/15 - 212, 

- Irena Sojková - plot - smlouva č. 2021/15/15 - 213. 

 

Smlouva o zřízení VB 

Usnesení RM č. 53 – 32/2021 

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. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě odprodeje části pozemku 

Usnesení RM č. 53 – 33/2021 

RM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2021/10/15 - 208, na odprodej části 

pozemku p. p. č. 2590/4, k. ú. Krásná Lípa, pro výstavbu nové distribuční trafostanice v ul. 

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

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 53 – 34/2021 

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

č. 2021/10/15 - 209, na umístění kanalizačního řadu a vodovodu do místní komunikace v ul. 

Čapkova, s firmou Severočeská vodárenská a. s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469,  

dle přílohy. 

 

 

 

 



Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 53 – 35/2021 

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. 2021/10/15 - 210, na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace v ul. 

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

 

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD 

Usnesení RM č. 53 – 36/2021 

RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/15/15 - 214 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2021 pro dotační program na podporu výstavby rodinného 

domu s panem Jakubem Duškem, bytem El. Krásnohorské 707/4, Krásná Lípa a Radkou 

Hlaváčkovou, bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa, dle přílohy. 

 

Masarykova 1094/4 - výměna vchod. dveří v zadní části objektu 

Usnesení RM č. 53 – 37/2021 

RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/11/18 - 215 na 

výměnu 5 ks původních vchodových dřevěných dveří za hliníkové, v zadní části objektu 

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa s firmou SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod 

Jedlovou, IČ 40229017, dle přílohy. 

 

Obnova fasády - Masarykova 16/1 

Usnesení RM č. 53 – 38/2021 

RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3. kategorie "Obnova fasády - Masarykova 16/1, Krásná Lípa" vypracovanou komisí pro 

výběrová řízení. 

RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/11/18 - 218 s vítězným uchazečem, kterým je 

firma Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7, Krásná Lípa, IČ 44572352, dle přílohy. 

 

Izolace proti vodě na hřbitovní kapli v Krásné Lípě – výjimka z pravidel 

Usnesení RM č. 53 – 39/2021 

RM schvaluje v souladu s čl. III. odst. 7 výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající v přímém zadání veřejné zakázky jednomu 

uchazeči na provedení izolace obvodového zdiva hřbitovní kaple v Krásné Lípě. 

 

Izolace proti vodě na hřbitovní kapli v Krásné Lípě – zhotovitel 

Usnesení RM č. 53 – 40/2021 

RM schvaluje objednání provedení izolace proti vodě zdiva hřbitovní kaple v Krásné Lípě u firmy 

SUS Sanace, se sídlem Trojmezní 960/64, Praha 9, IČ 88067220. 

 

Dohoda - provozování optické a bezdrátové sítě 

Usnesení RM č. 53 – 41/2021 

RM schvaluje Dohodu o spolupráci č. 2021/19/18 - 220 se spolkem LIPACI.NET, z. s. se sídlem 

Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, IČ 27041336, za účelem zřízení a provozu optické  

a bezdrátové sítě, dle přílohy. 

 

Odprodej služebního vozidla 

Usnesení RM č. 53 – 42/2021 

RM schvaluje záměr odprodat osobní vozidlo značky Octavia z důvodu nepotřebnosti a ukládá 

vedoucí TS Martině Hlavové zajistit odpovídající inzerci. 

 



 

OZV č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 

Usnesení RM č. 53 – 43/2021 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanoví obecní 

systém odpadového hospodářství. 

 

Regulace činností narušujících veřejný pořádek v obci 

Usnesení RM č. 53 – 44/2021 

RM ukládá Janě Drobečkové, místostarostce města, připravit a předložit ke schválení obecně 

závaznou vyhlášku o omezení provozní doby pohostinských provozoven na území města Krásná 

Lípa. 

 

Prodej nemovitosti  

Usnesení RM č. 53 – 45/2021  

RM nedoporučuje ZM prodej objektu Kyjovská 625/53, Krásná Lípa z důvodu zachování pro 

potřeby města. 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 53 – 46/2021 

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na pracovní soustředění FS Dykyta  

v termínu 28. 8. a 29. 8. 2021. 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 53 – 47/2021 

RM schvaluje program kina a využití Kulturního domu v měsíci září 2021 dle přílohy. 

 

Zpráva o plnění úkolů z 51. RM 

Usnesení RM č. 53 – 48/2021 

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 51. RM. 

 

IV. Informace 

 

Informace 

RM projednala následující informace: 

- Návrh na zřízení přístřešku na autobusové zastávce, 

- Žádost o umístění zrcadla, 

- Protokol o kontrole ČIŽP nakládání s odpady. 

 

 

 

 

 

 

 

        Jan Kolář                          Jana Drobečková 

 


