
 

 

USNESENÍ 

z 58. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13. 12. 2021  

 

I. Hlavní program 

 

Závěry z jednání 18. ZM   

Usnesení RM č. 58 – 01/2021    

RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 18. ZM.  

RM ukládá Bc. Michaele Sochové, vedoucí FO, připravit návrh úpravy Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu.   

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 58 – 02/2021    

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- p. p. č. 650/2 o výměře 336 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 650/3 o výměře 385 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1093/4 o výměře 436 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2748/23 o výměře max. 35 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 772 o výměře cca 25 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

Pronájem pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 58 – 03/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 

- část p. p. č. 1168/1 o výměře cca 410 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1168/1 o výměře cca 1390 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část st. p. č. 969/1 o výměře cca 50 m2, k. ú. Krásná Lípa.   

 

III. Různé 

 

Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny a zajištění 

bezbariérovosti  

Usnesení RM č. 58 – 04/2021    

RM bere na vědomí průběh dodatečných a navazujících prací na akci "Infrastruktura ZŠ  

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

RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem 7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající v přímém zadávání provedení 

jednotlivých navazujících prací vždy jednomu dodavateli.  

 

Parkoviště - Kyjov, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - zhotovitel  

Usnesení RM č. 58 – 05/2021    

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

III. kategorie "Parkoviště - Kyjov, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska" vypracovanou 

komisí pro výběrová řízení. 

RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/11/14 - 347 s vítězným uchazečem, kterým je 

firma SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, Děčín 2, IČ 25042751, dle přílohy.  



 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 58 – 06/2021    

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

stavby č. 2021/10/15 - 344 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

2950, k. ú. Krásná Lípa, v ulici El. Krásnohorské, s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 

Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

 

Smlouva o budoucí kupní smlouvě  

Usnesení RM č. 58 – 07/2021    

RM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2021/10/15 - 345 na odkoupení části 

pozemku p. p. č. 772, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Pod Lipou, s firmou ČEZ Distribuce, a. s., 

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

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 58 – 08/2021    

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2021/10/15 - 346 na vedení 

zemního kabelu v pozemku p. p. č. 605/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, v místní části obce Dlouhý 

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

 

Odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci - dodatek   

Usnesení RM č. 58 – 09/2021    

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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 poskytnutí dotace na Snížení světelného znečištění III. etapa  

Usnesení RM č. 58 – 10/2021    

RM schvaluje smlouvu č. 2021/19/19 - 348 (1200500054) se Státním fondem životního 

prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, o poskytnutí dotace na projekt Snížení 

světelného znečištění - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - Etapa III, dle přílohy.   

 

Výběr dodavatele svozu odpadů od r. 2022  

Usnesení RM č. 58 – 11/2021    

RM projednala protokol o jednání hodnoticí komise na nadlimitní veřejnou zakázku na "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". 

RM schvaluje výběr dodavatele EKO servis Varnsdorf a. s., Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf, 

IČ 25042149 a uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/19/15 - 350 dle přílohy.  

 

Dispoziční oprávnění pro rok 2022  

Usnesení RM č. 58 – 12/2021    

RM schvaluje dispoziční oprávnění k rozpočtovým prostředkům organizačních složek a účelovým 

akcím pro rok 2022 dle přílohy. 

  

 

 



 

Odprodej techniky  

Usnesení RM č. 58 – 13/2021    

RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou nabídku malotraktor značky Yukon včetně 

příslušenství Miloslavu Děkanovi, se sídlem Tedražice 26, Sušice a schvaluje Kupní smlouvu  

č. 2021/33/17 - 337, dle přílohy.  

 

Cena starosty města  

Usnesení RM č. 58 – 14/2021    

RM schvaluje udělení Ceny starosty města panu Janu Doudovi za mimořádný celoživotní přínos 

v oblasti zájmové a dobrovolnické činnosti. 

RM schvaluje udělení Ceny starosty města panu Mikulášovi Peterkovi za mimořádný celoživotní 

přínos v oblasti zájmové a dobrovolnické činnosti.  

 

BOZP a PO  

Usnesení RM č. 58 – 15/2021    

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb na úseku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany č. 2014/19/13 - 355 s dodavatelem Martinem Markvartem,  

se sídlem U Hřiště 21, Děčín, IČ 68977549, dle přílohy.   

 

Vikýř  

Usnesení RM č. 58 – 16/2021    

RM projednala informaci místostarostky města Jany Drobečkové k zajištění informovanosti 

občanů prostřednictvím Krásnolipského půlměsíčníku Vikýř a elektronických médií.  

RM schvaluje Zásady pro vydávání Vikýře, dle přílohy.  

 

Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změna ceny  

Usnesení RM č. 58 – 17/2021    

RM schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování stravování mezi městem Krásná Lípa  

a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, s účinností  

od 1. 1. 2022. 

  

Kostka Krásná Lípa, p. o. – rozpočet 2022  

Usnesení RM č. 58 – 18/2021    

RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy. 

RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa na roky 

2023 – 2025 dle přílohy. 

  

Kostka Krásná Lípa, p. o. – odpisový plán 2022  

Usnesení RM č. 58 – 19/2021    

RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2022  

dle přílohy a schvaluje odvod z odpisů ve výši 124 788 Kč.  

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - rozpočet 2022  

Usnesení RM č. 58 – 20/2021    

RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa 

pro rok 2022 dle přílohy. 

RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Krásná Lípa dle přílohy.  

 



 

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 2022  

Usnesení RM č. 58 – 21/2021    

RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy a současně schvaluje odvod z investičního fondu v celkové 

výši 1 133 932,92 Kč.  

 

Změna projektu Základní školy   

Usnesení RM č. 58 – 22/2021  

RM schvaluje podání žádosti o změnu projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba 

odborné učebny a zajištění bezbariérovosti (CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013112) v části 

vybavení, dle přílohy.   

 

13. rozpočtové opatření   

Usnesení RM č. 58 – 23/2021    

RM schvaluje 13. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.   

 

Zpráva o plnění úkolů z 56. RM   

Usnesení RM č. 58 – 24/2021    

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

města, dle přílohy.  

  

IV. Informace 

Informace    

RM projednala zápis z jednání Společenské komise ze dne 7. 12. 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

              Jan Kolář                                  Jana Drobečková 

 


