
 

USNESENÍ 

z 59. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 17. 01. 2022  

 

 

I. Hlavní program 

 

Změna projektu základní školy   

Usnesení RM č. 59 – 01/2022    

RM bere na vědomí informaci o schválení žádosti o změnu č. 3 v projektu Infrastruktura 

Základní školy v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti.  

RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit výběrové řízení na dodavatele 

multimediálního zařízení tzv. Věda na kouli.   

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej části p. p. č. 253/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 59 – 02/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 253/1 o výměře 222 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Ladislavu Bilkovi, bytem Křižíkova 1046/2, Krásná Lípa za cenu  

33 300 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 59 – 03/2022    

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1297 o výměře 450 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Kamile Sojkové, bytem Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa.  

 

Pronájem části st. p. č. 284 a p. p. č. 379/1, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 59 – 04/2022    

RM schvaluje pronájem části st. p. č. 284 o výměře 860 m2 a p. p. č. 379/1 o výměře 470 m2, 

vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Martinu Kočkovi, bytem Kvapilova 779/15, 

Krásná Lípa.  

 

Pronájem části p. p. č. 404/4, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 59 – 05/2022    

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 404/4 o výměře 30 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Janě Krupové, bytem Frindova 979/4, Krásná Lípa.  

 

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

Usnesení RM č. 59 – 06/2022    

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1893 o výměře 460 m2 a části p. p. č. 1890/3 o výměře 

450 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Lukáši Klugemu, bytem Rooseveltova 

550/12, Krásná Lípa.  

 

Pronájem části p. p. č. 2751/4, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 59 – 07/2022    

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2751/4 o výměře 250 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

podnikání - doplňková plocha k objektu Alšova čp. 22 firmě Balox, spol. s r. o., se sídlem 

Kunínova 1723, Praha 4, IČ 25799924 s tím, že nájemce bude upozorněn na omezení využívání 

pozemku z důvodu vedení kanalizačního řadu.  



 

Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem pozemku  

Usnesení RM č. 59 – 08/2022    

RM neschvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2011/23/15 - 338 (nájemce Pavel 

Daněk, Bytem Pobřežní 15, Jablonec nad Nisou).   

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 59 – 09/2022    

RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2013/23/25 - 346 (nájemce 

Lukáš Kluge, Rooseveltova 55/12, Krásná Lípa) ke dni 31. 1. 2022.  

 

Prodej pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 59 – 10/2022    

RM vyhlašuje záměr obce prodat p. p. č. 865/3 o výměře 1537 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

Byty - ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 59 – 11/2022    

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, Kyjovská 625/53, nájemník Michal 

Falta, bytem Rolnická 56/35, Rumburk, k 31. 3. 2022.  

 

Byty - pronájem - byt č. 2, Dittrichova 285/2  

Usnesení RM č. 59 – 12/2022    

RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Dittrichova 285/2, Michalovi Technikovi, bytem Hládkov 

993/13, Praha 6, po ukončení renovace bytu, v obecním zájmu po dobu zaměstnání u Krajské 

zdravotní, a. s., pracoviště Rumburk. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 

náklady.  

 

Nebytové prostory - nájemné  

Usnesení RM č. 59 – 13/2022    

RM se seznámila se žádostí organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. a neschvaluje snížení sazby 

nájemného o 50% na období 01-03/2022 u nebytového prostoru č. 2, Masarykova 1094/4.  

 

Nebytové prostory - změna nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 59 – 14/2022    

RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 2014/22/26 - 149 ve Znění změny č. 1 (úplné nové znění) - 

nájemce Pavlína Švecová, se sídlem Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa.  

 

Nebytové prostory - schválení podnájmu  

Usnesení RM č. 59 – 15/2022    

RM schvaluje Pavlíně Švecové podnájem části nebytového prostoru č. 6, Křinické náměstí 

248/1, pro Janu Starcovou, bytem Úzká 28/3, Rumburk, za účelem provozování kosmetiky  

a nehtové modeláže, a pro Andreu Milcovou, bytem Bendlova 438/7, Krásná Lípa, za účelem 

provozování kadeřnictví, obě smlouvy na dobu neurčitou, nejdéle po dobu platnosti nájemní 

smlouvy.  

 

III. Různé 

 

Zrušení usnesení  

Usnesení RM č. 59 – 16/2022    

RM ruší usnesení RM č. 56-03/2021 ze dne 25. 10. 2021.  



Směna pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 59 – 17/2022    

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, 

- p. p. č. 1798 o výměře 2046 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1796 o výměře cca 1100 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

  

Byty - vyhlášení k pronájmu  

Usnesení RM č. 59 – 18/2022    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 35, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 

1+1 (29,49 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. 59 – 19/2022    

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

 

Parkoviště - Krásný Buk Etapa I., Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - výzva  

Usnesení RM č. 59 – 20/2022    

RM schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu "Parkoviště - Krásný Buk Etapa I., Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska",  

dle přílohy.  

 

Parkoviště - Krásný Buk Etapa I., Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - 

přeložka CETIN  

Usnesení RM č. 59 – 21/2022    

RM schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  

č. 2022/11/14 - 5 s firmou CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063, 

dle přílohy.  

 

Vrácení jistiny na výstavbu RD  

Usnesení RM č. 59 – 22/2022    

RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 138 900 Kč panu Michalu Rückerovi a Barboře 

Rückerové, oba bytem Kyjovská 384/25, Krásná Lípa.  

 

Dotace na výstavbu RD  

Usnesení RM č. 59 – 23/2022    

RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/15/15 - 6 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2022 pro Dotační program na podporu výstavby rodinného 

domu panu Radimu Breitemu, Alejní 739, Krupka a paní Leoně Hlavové, Sněhurčina 707/67, 

Liberec, dle přílohy.  



 

Nemocniční 1149/12a - Teplo a TUV  

Usnesení RM č. 59 – 24/2022    

RM bere na vědomí Dohodu o ukončení kupní smlouvy č. 2002/34/19 - 174, se společností 

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA s. r. o. k 31. 12. 2021 na odběr tepla a TUV pro objekt Nemocniční 

1149/12a, Krásná Lípa z důvodu převodu objektu na Společenství vlastníků jednotek 

Nemocniční 1149, Krásná Lípa, IČ 14005620, které bylo schváleno usnesením ZM č. 17-02/2021 

ze dne 11. 10. 2021.  

 

Ceník kominických prací  

Usnesení RM č. 59 – 25/2022    

RM schvaluje Ceník kominických prací ke smlouvě č. 99/11/19 - 223 firmy kominictví  

Brůna s. r. o., Třídy 9. května 1160/59, Rumburk, který je platný od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.  

  

Smlouva o podmínkách prodeje okrasných rostlin  

Usnesení RM č. 59 – 26/2022    

RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmínkách prodeje školkařských okrasných rostlin na rok 

2022 č. 2022/34/14 - 1 s firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena firma služeb, se sídlem Bolívarova 

2092/21, Praha 6, IČ 16471636, dle přílohy.  

 

Zimní údržba komunikací  

Usnesení RM č. 59 – 27/2022    

RM bere na vědomí korespondenci s Mgr. Bc. Mirkou Novákovou ve věci zimní údržby 

komunikací.  

 

Dodatek ostraha objektů  

Usnesení RM č. 59 – 28/2022    

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě na ostrahu pomocí PCO s firmou JAPEX, Hvozdíkova 835, 

Liberec, IČ 1206620, dle přílohy.  

 

JSDH Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 59 – 29/2022    

RM bere na vědomí přehled zásahů JSDH Krásná Lípa za rok 2021.  

 

Výroční zpráva za rok 2021  

Usnesení RM č. 59 – 30/2022    

RM schvaluje výroční zprávu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

v platném znění za rok 2021.  

 

Společenská komise  

Usnesení RM č. 59 – 31/2022    

RM jmenuje Dagmar Hofmanovou členkou Společenské komise.  

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců  

Usnesení RM č. 59 – 32/2022    

RM schvaluje uzavření Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli - OBB č. 2022/12/19 - 2 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a. s., 

se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ 47116617, dle přílohy.  

 

 



Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021  

Usnesení RM č. 59 – 33/2022    

RM bere na vědomí zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 dle přílohy.  

 

14. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení RM č. 59 – 34/2022    

RM schvaluje 14. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2021 dle přílohy.  

 

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

Usnesení RM č. 59 – 35/2022    

RM revokuje usnesení RM č. 58 - 21/2021 ze dne 13. 12. 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 1 127 505,37 Kč.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádost o návratnou finanční výpomoc  

Usnesení RM č. 59 – 36/2022    

RM bere na vědomí podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci od Ústeckého kraje na mzdy za 01/2022 související s výkonem bezplatných sociálních 

služeb.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - čerpání rezervního fondu   

Usnesení RM č. 59 – 37/2022    

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. čerpání rezervního fondu v jeho plné výši k časovému 

překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady z důvodu výpadku financování sociálních služeb ze 

strany státu v době rozpočtového provizoria.  

 

Platový výměr  

Usnesení RM č. 59 – 38/2022    

RM schvaluje v souladu s nařízením vlády ze dne 29. 12. 2021, kterým se mění některá nařízení 

vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních 

zaměstnanců platový výměr RNDr. Ivaně Jäckelové, ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská 

škola Krásná Lípa s účinností od 1. 1. 2022. 

  

Mzdový výměr  

Usnesení RM č. 59 – 39/2022    

RM schvaluje mzdový výměr Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa s účinností  

od 1. 1. 2022.  

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 59 – 40/2022    

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na pravidelné zkoušky FS Lužičan  

dle přílohy.  

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 59 – 41/2022    

RM bere na vědomí využití kulturního domu v měsíci únoru 2022 dle přílohy.  

 

 



Plnění úkolů  

Usnesení RM č. 59 – 42/2022    

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 57. RM dle přílohy.  

 

IV. Informace 

 

Informace  

RM projednala následující informaci a zápis:  

- nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu Děčín k 31. 12. 2021, 

- zápis z jednání Společenské komise ze dne 4. 1. 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Jan Kolář                                  Jana Drobečková 

 


