
 

 

USNESENÍ 

z 55. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 10. 2021  

 

 

I. Hlavní program 

 

Příprava zasedání ZM   

Usnesení RM č. 55 – 01/2021    

RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu: 

- Převod bytových jednotek Nemocniční 1149/12a, 

- Pozemky, prodej nemovitostí, 

- Rozpočtové opatření, 

- Dotace na výstavbu RD, 

- Odpadové hospodářství. 

  

II. Došlá pošta 

 

Prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy  

Usnesení RM č. 55 – 02/2021   

RM doporučuje ZM schválit prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na prodej pozemku za 

účelem výstavby s dohodou o složení jistoty Peteru Leškovi, bytem Tatranská 14, Trnava  

a Lence Leškové, bytem Voctářova 2436/3A, Praha.  

 

Prodej p. p. č. 688/15 a části p. p. č. 733/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy   

Usnesení RM č. 55 – 03/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 688/15 o výměře 237 m2 a části p. p. č. 733/1  

o výměře 145 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Martinu Nergerovi, 

bytem Dlouhý Důl 282E, Krásná Lípa za cenu 62 800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady  

s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 595/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy   

Usnesení RM č. 55 – 04/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 595/1 o výměře 1642 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 

Lípy za účelem výstavby rodinného domu Janu Gorzolkovi, bytem Nýdek 259 a Daniele 

Gorzolkové, bytem T. G. Masaryka 2707, Varnsdorf za cenu 139 000 Kč (do základní výměry  

60 000 Kč, nad základní výměru 66 300 Kč, porosty 12 700 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.   

 

III. Různé 

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 55 – 05/2021    

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2017/23/15-347 (nájemce Gabriela 

Novotná Karmanová, bytem Tyršova 1199/8, Krásná Lípa) dohodou ke dni 15. 10. 2021.  

 

 

 



 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 55 – 06/2021    

RM se seznámila se způsobem užívání bytu č. 35, Nemocniční 1137/6 nájemnicí Soňou 

Tůmovou, bytem Rybniště 199, Rybniště a schvaluje výpověď z nájmu v případě, že nebude 

uzavřena Dohoda o ukončení nájmu do 31. 10. 2021. 

 

Byty - nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 55 – 07/2021    

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

 

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální službou  

Usnesení RM č. 55 – 08/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, Nemocniční 1148/12 (Dům se sociální službou), 

I. kategorie o velikosti 1 + 1 (44,61 m2, sazba 70 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy si provede 

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

 

Nemovitosti - Nemocniční 1149/12a  

Usnesení RM č. 55 – 09/2021    

RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek 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, takto: 

- jednotka (byt) č. 1149/1 včetně podílu 679/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Hlavová Blanka, trvale bytem Lidická 1196/10, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  434 303 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/2 včetně podílu 679/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Marhan Jan, trvale bytem Příkrá 939/6, Rumburk – za kupní cenu  

  439 954 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/3 včetně podílu 324/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Dvořák Petr, trvale bytem Sluneční 2484, Česká Lípa a Prokopová Monika  

  Angelika, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/4 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Hroudová Danuše, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa a Prošek  

  Josef, trvale bytem Staré Křečany 516, Staré Křečany – za kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/5 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149   

  a st. p. č. 1286 – Zrubecká Viktorie Josefína, trvale bytem, Vlčí Hora 23, Krásná Lípa – za 

  kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/6 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Novotná Věra, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 283 006 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/7 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Uxová Květoslava, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za 

  kupní cenu 283 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/8 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Kamberská Eva, trvale bytem Nemocniční 554/14, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/9 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Havlinová Lenka, trvale bytem, Gercenova 854/8, Praha 102 – za kupní cenu  

  253 004 Kč, 



 

- jednotka (byt) č. 1149/10 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Dvořák Matouš, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní 

  cenu 260 100 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/11 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Luhová Anna, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/12 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Malík Petr, trvale bytem Bělohorská 150/257, Praha 69 – za kupní cenu  

  253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/13 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Rücker Matěj, trvale bytem Rozhled 56, Jiřetín pod Jedlovou – za kupní  

  cenu 283 003 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/14 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Schlossbauerová Květoslava, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná  

  Lípa – za kupní cenu 283 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/15 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Ruth Pavel a Ruthová Eva, oba trvale bytem Zhořelecká 367, Varnsdorf – za  

  kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/16 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Procházka Stanislav, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za  

  kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/17 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Zatloukalová Martina, trvale bytem Lidická 1198/12, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 253 003 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/18 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Fárek Petr, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/19 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Drobečková Jana, trvale bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa – za kupní 

  cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/20 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Hubáčková Petra, Brčkov 64, Olovnice – za kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/21 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 - Knesplová Vladislava, trvale bytem Elišky Krásnohorské 853/53, Krásná Lípa  

  – za kupní cenu 283 005 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/22 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Šrámková Alena, trvale bytem Valentova 1731/21, Praha 415 – za kupní  

  cenu 283 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/23 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Vonička Martin, trvale bytem Žitná 821, Liberec – za kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/24 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Slanařová Dana, trvale bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/25 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Kasperová Romana, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za  

  kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/26 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Schierzová Beatrice, trvale bytem Severní 761/44, Hradec Králové 3 – za 

  kupní cenu 253 004 Kč, 



 

 

- jednotka (byt) č. 1149/27 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Rattay Jakub, trvale bytem Elišky Krásnohorské 1204/23, Krásná Lípa – za 

  kupní cenu 253 002 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/28 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Cejnar Libor, trvale bytem Strážní 188/15, Rumburk – Dolní Křečany – za  

  kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/29 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Rak Jiří, trvale bytem Mladotova 675/14, Praha 113 – za kupní cenu  

  306 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/30 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Nekolová Ingeborg, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za  

  kupní cenu 283 005 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/31 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Koubský Matěj, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/32 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Šébl Jaroslav, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/33 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149  

  a st. p. č. 1286 – Balková Ivana, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní  

  cenu 253 010 Kč. 

  

ČOV Krásná Lípa - obnova dmychárny - omezení hluku ve venkovním prostředí  

Usnesení RM č. 55 – 10/2021    

RM schvaluje objednání obnovy dmychárny na ČOV Krásná Lípa spočívající v omezení hluku  

ve venkovním prostředí u firmy PRO-AQUA CZ, s. r. o., Petrovická 214, Ústí nad Labem,  

IČ 25471406.  

 

Veřejná zakázka - svoz odpadů   

Usnesení RM č. 55 – 11/2021    

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

"Zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů včetně nebezpečných na 

území města Krásná Lípa; přepravy a odstranění sutě a izolačních materiálů ze sběrného dvora 

v Krásné Lípě" dle přílohy.   

 

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

Usnesení RM č. 55 – 12/2021    

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství.  

 

Odprodej techniky  

Usnesení RM č. 55 – 13/2021   

RM schvaluje záměr odprodat malotraktor značky Yukon včetně příslušenství (sněhová radlice  

a sněhová fréza) z důvodu nepotřebnosti a ukládá vedoucí TS Martině Hlavové zajistit 

odpovídající inzerci.  

 

 

 



Dodatek č. 3 - pojištění majetku a odpovědnosti  

Usnesení RM č. 55 – 14/2021    

RM schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 2019/12/19 - 347 na pojištění majetku a 

odpovědnosti s Generali Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle 

přílohy.   

 

Odprodej služebního vozidla  

Usnesení RM č. 55 – 15/2021    

RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou nabídku služební vozidlo Octavia firmě Auto - Moto 

Riegger s. r. o., se sídlem Litoměřická 575/4, Praha 9, IČ 27190579 a schvaluje Kupní smlouvu 

č. 2021/33/17 - 241, dle přílohy.  

 

IV. Informace 

 

Informace    

RM projednala následující informaci a zápis:  

- informace ohledně nevhodného chování nájemníka p. Zumra, uživatele bytu č. 8, Nemocniční  

  1148/12, 

- zápis z jednání Společenské komise ze dne 7. 10. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jan Kolář                          Jana Drobečková 

 


