
USNESENÍ 

z 56. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 10. 2021  

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej p. p. č. 605/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení RM č. 56 – 01/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 605/1 o výměře 2355 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 

Lípy za účelem zřízení zahrady Jaroslavě Hněvkovské, bytem Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa a Janu 

Hněvkovskému, bytem Litošická 1, Praha 9 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.   

 

Prodej části p. p. č. 1890/3 a části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná Lípa   

Usnesení RM č. 56 – 02/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1890/3 a části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná 

Lípa za účelem zřízení zahrady Petru Švestkovi, bytem Nerudova 27, Krásná Lípa do doby 

rekolaudace objektu na rodinný dům.  

 

Směna pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 56 – 03/2021    

RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky: 

- p. p. č. 186/2 o výměře 1571 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1791/2 o výměře 25314 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1742/2 o výměře 1291 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1742/1 o výměře cca 12000 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

za  

- p. p. č. 1837 o výměře 5973 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1844/8 o výměře 3271 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1771 o výměře 6256 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1772 o výměře 5051 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

  

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 56 – 04/2021    

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2019/25/26 - 205, na byt č. 2, Dittrichova 

285/2 s Dagmar Sejkovou, bytem Dittrichova 285/2, Krásná Lípa k 30. 11. 2021.  

 

Byty - počet osob v bytě  

Usnesení RM č. 56 – 05/2021    

RM schvaluje Květě Kubátové, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, výjimku z Pravidel pro 

pronájem městských bytů a bytů v domech se sociální službou v Krásné Lípě, čl. 4, odst. 1., 

týkající se dočasného navýšení počtu osob v bytě č. 36, Nemocniční 1137/6 na čtyři osoby, do 

31. 12. 2022.  

 

III. Různé 

 

Byty - vyhlášení k pronájmu  

Usnesení RM č. 56 – 06/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 48, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. 

kategorie o velikosti 2 + 1 (37,81 m2, sazba 70 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá 

kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Byt je vhodný pro max. 3 osoby. Veškeré opravy 

a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  



Zábor pozemků - rekonstrukce Křinice  

Usnesení RM č. 56 – 07/2021    

RM se seznámila se záměrem rekonstrukce toku Křinice - přemístění toku - v Kyjově mezi domy 

č. p. 36 a 53 a souhlasí s trvalým i dočasným záborem pozemků města pro Povodí Ohře, s. p. 

dle přílohy.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 08/2021    

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

stavby č. 2021/10/15 - 251 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

2819/1, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Čapkova, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,  

IČ 24729035, Děčín, dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 09/2021    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení služebnosti č. 2021/16/15 - 252 na vedení 

zemního kabelu komunikačního vedení v pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 390/1, k. ú. 

Krásný Buk, s firmou CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Praha, IČ 04084063, dle přílohy. 

  

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 10/2021    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2021/16/15 - 253 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 1528/1  

a dalším pozemku p. p. č. 899, k. ú. Vlčí Hora, v Dlouhém Dole, s firmou ČEZ Distribuce a. s., 

Teplická 874/8, IČ 24729035, Děčín, dle přílohy.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 11/2021    

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

č. 2021/10/15 - 254 na vedení kanalizace v pozemku místní komunikace p. p. č. 2819/1, k. ú. 

Krásná Lípa, v ulici Čapkova, s firmou SVS a. s., Přítkovská 1689, IČ 49099469, Teplice a firmou 

Pivovar Falkenštejn s. r. o., Na Hanspaulce 1034/7a, IČ 24783463, Praha 6, dle přílohy. 

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 12/2021    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2021/16/15 - 255 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 1573,  

k. ú. Vlčí Hora, na Sněžné, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, IČ 24729035, Děčín, 

dle přílohy.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 13/2021    

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

stavby č. 2021/10/15 - 258 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

2812/3, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Nemocniční, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,  

IČ 24729035, Děčín, dle přílohy. 

  

 

 

 



 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 14/2021    

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

stavby č. 2021/10/15 - 262 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

2773, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Pletařská, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,  

IČ 24729035, Děčín, dle přílohy.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 15/2021    

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

stavby č. 2021/10/15 - 263 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

2765/1, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Jugoslávská s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,  

IČ 24729035, Děčín, dle přílohy.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 56 – 16/2021    

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

stavby č. 2021/10/15 - 264 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

2954, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Vrázova, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,  

IČ 24729035, Děčín, dle přílohy.  

 

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

Usnesení RM č. 56 – 17/2021    

RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/ 15/15 - 266, o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Krásná Lípa na rok 2021 na opravu fasády se Zuzanou Hejdukovou, bytem Kyjovská 

407/3, Krásná Lípa, dle přílohy.   

 

Vydání souhlasu s odběrem podzemní vody ze studny na pozemku města  

Usnesení RM č. 56 – 18/2021    

RM schvaluje vydání souhlasu k odběru podzemní vody ze studny na pozemku města Krásná 

Lípa p. p. č. 261/37, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, Michaele Leginové, bytem, Příčná 349/2, Děčín 

na dobu do 31. 12. 2026.   

 

Masarykova 25/9, Krásná Lípa, izolace proti vlhkosti – výjimka z pravidel  

Usnesení RM č. 56 – 19/2021    

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 objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa.  

 

Masarykova 25/9, Krásná Lípa, izolace proti vlhkosti – zhotovitel  

Usnesení RM č. 56 – 20/2021    

RM schvaluje objednání provedení izolace proti vlhkosti zdiva objektu Masarykova 25/9, Krásná 

Lípa u firmy Ruslan Sus, se sídlem Trojmezní 960/64, Praha 9, IČ 88067220.  

 

 

 

 

 



 

 

Křinické náměstí 1161/10 - změna užívání prostor   

Usnesení RM č. 56 – 21/2021    

RM se seznámila se záměrem společnosti České Švýcarsko o. p. s. ohledně změny užívání 

kancelářských prostor na ubytování ve 4. NP objektu Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa.  

RM schvaluje změnu kancelářských prostor na ubytování ve 4. NP v objektu Křinické náměstí 

1161/10, Krásná Lípa s provedením stavebních úprav, dle návrhu, za předem stanovených 

podmínek.   

 

Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy   

Usnesení RM č. 56 – 22/2021  

RM schvaluje Směrnici upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy,  

dle přílohy.   

 

Opatrovnictví  

Usnesení RM č. 56 – 23/2021    

RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Jiřího Váni, trvale bytem Statenická 23, 

Statenice, fakticky bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa. 

RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Ing. Jana Kohouta, trvale bytem Tylovická 

207/2 Praha Zličín, fakticky bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádosti o dotace  

Usnesení RM č. 56 – 24/2021    

RM schvaluje podání žádostí o dotace Kostce Krásná Lípa, p. o. pro rok 2022: 

a) na poskytování registrovaných sociálních služeb, 

b) na předškolní klub Včelka, 

c) na volnočasové aktivity pro děti. 

  

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace  

Usnesení RM č. 56 – 25/2021    

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace od Ústeckého kraje na projekt Voňavá 

setkání 2021 z programu Volný čas ve výši 44 000 Kč.  

 

Luční bar  

Usnesení RM č. 56 – 26/2021   

RM projednala dopis spolku Kamenka ve věci provozu tzv. Lučního baru. RM ukládá Ing. Petru 

Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit studii úpravy silničního provozu v oblasti Kamenná Horka.  

 

LIRA - raná péče  

Usnesení RM č. 56 – 27/2021    

RM projednala žádost o finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby raná péče 

2022 od organizace Centrum LIRA, z. ú., Liberec a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku.  

 

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 56 – 28/2021    

RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa, dle přílohy.  

 

 

 



Kulturní dům - Silvestr  

Usnesení RM č. 56 – 29/2021    

RM schvaluje Josefu Halíkovi, bytem Kyjov 22, Krásná Lípa uspořádání Silvestrovské zábavy  

v kulturním domě 31. 12. 2021 za podmínky dodržení protiepidemiologických opatření platných 

v té době. 

RM schvaluje snížení úhrady za zapůjčení prostor na polovinu.  

RM souhlasí s uspořádáním ohňostroje za dodržení všech bezpečnostních podmínek.  

 

Kulturní dům   

Usnesení RM č. 56 – 30/2021    

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na tyto akce: 

- 40. výročí KČT Krásná Lípa dne 6. 11. 2021, 

- Svatý Martin na bílém koni dne 11. 11. 2021, 

- Soustředění FS Lužičan dne 17. 11. 2021, 

- Divadelní představení pro MŠ dne 18. 11. 2021, 

- XIV. Jarní bál dne 26. 3. 2022.  

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 56 – 31/2021    

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

 

Zpráva o plnění úkolů z 53. a 54. RM  

Usnesení RM č. 56 – 32/2021    

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů RM předloženou Janou Drobečkovou, místostarostkou 

města, dle přílohy.  

 

IV. Informace 

 

Informace  

RM projednala vyjádření žalovaného k žalobě o určení vlastnictví k nemovitosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jana Drobečková                     Jiří Podhorský 

 


