
USNESENÍ 

z 54. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20. 9. 2021  

 

I. Hlavní program 

 

Závěry z jednání 16. ZM   

Usnesení RM č. 54 – 01/2021    

RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 16. ZM a ukládá:  

- Janě Drobečkové, místostarostce města, projednat s pořadateli závodu Tour de Feminin úklid  

  spojovacích pásek zátaras,  

- Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zabývat se podmínkami pro výstavbu fotovoltaických  

  elektráren a podobných zařízení na území města Krásná Lípa.  

  

II. Došlá pošta 

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 54 – 02/2021    

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 98/23/70/022 (nájemce Hana Němečková, 

bytem Frindova 979/4, Krásná Lípa) dohodou ke dni 31. 12. 2021.  

 

Prodej p. p. č. 602/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 54 – 03/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 602/1 o výměře 1761 m2, k. ú. Vlčí Hora za 

účelem zřízení zahrady Jiřímu a Daniele Kalvasovým, oba bytem Dittrichova 1059/21, Krásná 

Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.   

 

Prodej p. p. č. 535/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 54 – 04/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 535/1 o výměře 1038 m2, k. ú. Vlčí Hora za 

účelem zřízení zahrady Miloslavu Kučerovi, bytem Přeštická 1091/14, Praha z důvodu nesplnění 

podmínek Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.  

 

Prodej st. p. č. 290/2, p. p. č. 382/1, p. p. č. 383/2 a p. p. č. 384, vše k. ú. Krásná 

Lípa   

Usnesení RM č. 54 – 05/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 290/2 o výměře 265 m2, p. p. č. 382/1 o výměře 

1058 m2, p. p. č. 383/2 o výměře 79 m2 a p. p. č. 384 o výměře 174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 

za účelem zřízení zahrady Martinu Kačmarovi, bytem Pražská 262/19, Krásná Lípa a Lucii 

Kačmarové, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro potřeby 

města.  

 

Prodej p. p. č. 687/1 a p. p. č. 687/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 54 – 06/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 687/1 o výměře 242 m2 a p. p. č. 687/2 o výměře 

227 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Martinu Kačmarovi, bytem Pražská 

262/19, Krásná Lípa a Lucii Kačmarové, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa z důvodu 

zachování pozemků pro potřeby města.   

 



 

Souhlas s dělením pozemků  

Usnesení RM č. 54 – 07/2021    

RM schvaluje rozdělení p. p. č. 2748/12 a p. p. č. 2751/8, vše k. ú. Krásná Lípa dle GP  

č. 2158-22/2021 ke stavbě Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121.   

 

Prodej pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 54 – 08/2021    

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:  

- část p. p. č. 1948 o výměře 1247 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2748/12 o výměře 7 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2751/8 o výměře 3 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 770/2 o výměře 197 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 771 o výměře 179 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2751/7 o výměře cca 125 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

Pronájem pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 54 – 09/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 

- p. p. č. 580/1 o výměře 1323 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 

- p. p. č. 1212 o výměře 1280 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

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

- p. p. č. 543 o výměře 458 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

Byty - pronájem - byt č. 15, Nemocniční 1137/6  

Usnesení RM č. 54 – 10/2021    

RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí: 

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

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

3. Věra Siváková, bytem Nemocniční 1065/65, Krásná Lípa. 

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  

 

III. Různé 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD  

Usnesení RM č. 54 – 11/2021    

RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná 

Lípa na rok 2021 pro Dotační program na podporu výstavby rodinného domu  

č. 2021/15/15 - 230 s paní Ivou Šimůnkovou, Hornoměcholupská 663/141, Praha 10,  

dle přílohy.  

 

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

Usnesení RM č. 54 – 12/2021    

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

lípa pro Dotační program na opravu fasád, střech a oplocení v roce 2021. 

Jedná se o tyto občany: 

- Josef Herák - fasáda - smlouva č. 2021/15/15 - 233, 

- Josef Herák - střecha - smlouva č. 2021/15/15 - 232.  



 

Výskyt reklamních poutačů ve veřejném prostoru  

Usnesení RM č. 54 – 13/2021   

RM bere na vědomí prověření výskytu reklamních poutačů ve veřejném prostoru se závěrem, 

kdy nebyl zjištěn narůstající výskyt různorodých reklamních poutačů ve veřejných prostorech.   

 

Dodávka elektrické energie a plynu  

Usnesení RM č. 54 – 14/2021    

RM se seznámila s aktuálním vývojem cen elektřiny a plynu na trhu a ukládá vedoucímu OMCS 

Petru Olivovi předložit na dalším jednání RM nabídky na dodávku uvedených energií.   

 

ASEKOL, a. s. - dodatek č. 1   

Usnesení RM č. 54 – 15/2021    

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

č. 2011/19/11 - 128 s firmou ASEKOL, a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 

IČ 27373231, dle přílohy.  

 

Příběhy našich sousedů - projekt  

Usnesení RM č. 54 – 16/2021    

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů  

č. 2021/19/29 - 231 s organizací POST BELLUM, se sídlem Štěpánská 704/61, Praha 1,  

IČ 26548526, dle přílohy.  

 

Stromy Krásná Lípa 2021 - 2. kolo  

Usnesení RM č. 54 – 17/2021    

RM schvaluje přijetí dotace na projekt Stromy Krásná Lípa 2021 - 2. kolo od Nadace ČEZ ve výši 

100 000 Kč a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ULK STR21/48040, 

2021/15/19 - 228 dle přílohy.  

 

Technická výpomoc  

Usnesení RM č. 54 – 18/2021    

RM schvaluje technickou výpomoc na akci Jedlová 24 HRS 2021 Sportovnímu atletickému klubu 

Rumburk, z. s.  

 

Správní rada České Švýcarsko, o. p. s.   

Usnesení RM č. 54 – 19/2021    

RM schvaluje jmenování PaedDr. Jana Eichlera, bytem Ladova 2532/2, Ústí nad Labem, členem 

Správní rady o. p. s. České Švýcarsko.  

 

Dotace na vybavení JSDH  

Usnesení RM č. 54 – 20/2021    

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2021/19/19 - 234 na vybavení a výstroj Sboru 

dobrovolných hasičů v Krásné Lípě z Programu 2021 ve výši max. 80 000 Kč s Ústeckým 

krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle přílohy.  

 

 

 

 



Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.  

Usnesení RM č. 54 – 21/2021    

RM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro rok 

2021 dle přílohy.   

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – přijetí dotací  

Usnesení RM č. 54 – 22/2021    

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí dotací: 

- od Ústeckého kraje na dofinancování sociálních služeb ve výši 473 300 Kč, 

- od ČNFB z programu Výzvy v časech koronaviru na aktivity s dětmi a rodinami ve  

  výši 127 500 Kč.  

 

Nebytové prostory - podnájem   

Usnesení RM č. 54 – 23/2021    

RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o., podnájem nebytového prostoru č. 2, 

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa pro Moniku Líkařovou, bytem Přemyslovská 1657/29, Praha, 

od 1. 10. 2021, za účelem čištění a praní textilu a oděvů, na dobu neurčitou.   

 

9. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení RM č. 54 – 24/2021    

RM schvaluje 9. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.   

 

Smlouva o technickém zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

Usnesení RM č. 54 – 25/2021    

RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR v roce 2021 č. 2021/19/11 - 237 mezi městem Krásná Lípa a organizací Základní škola  

a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o., dle přílohy.  

 

Pronájem NP - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

Usnesení RM č. 54 – 26/2021    

RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2021/22/11 - 238 na pronájem volební 

místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 s Nobilis Tilia, s. r. o., 

se sídlem Krásná Lípa, Vlčí Hora 147, IČ 25497006 dle přílohy.  

 

Zábor veřejného prostranství  

Usnesení RM č. 54 – 27/2021   

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství pro instalaci reklamních zařízení pro politické účely 

na celém území města Krásná Lípa.  

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 54 – 28/2021    

RM bere na vědomí využití kulturního domu a program kina na měsíc říjen 2021 dle přílohy.  

 

Zpráva o plnění úkolů z 52. RM   

Usnesení RM č. 54 – 29/2021    

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 52. RM.  

  

 



IV. Informace 

 

Informace    

RM bere na vědomí následující informaci a zápisy: 

- Výsledek kontroly SZIF, projekt Máme rádi kulturu, 

- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 14. 9. 2021, 

- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 7. 9. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

        Jan Kolář                          Jana Drobečková 

 


