
 

 

USNESENÍ 

z 61. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 02. 2022  

 

 

I. Hlavní program 

 

Příprava zasedání ZM  

Usnesení RM č. 61 – 01/2022    

RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu: 

- Zpráva o stavu majetku města (projekty, investice), 

- Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko, 

- Bezpečnostní situace a prevence kriminality.  

 

Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny a zajištění 

bezbariérovosti  

Usnesení RM č. 61 – 02/2022    

RM projednala průběh rekonstrukce budovy základní školy v rámci projektu "Infrastruktura ZŠ  

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

RM doporučuje ZM schválit v návaznosti na usnesení ZM č. 16 - 37/2021 realizaci dodatečných 

a navazujících prací v rozsahu dle přílohy.  

 

II. Došlá pošta 

 

Byty - pronájem - byt č. 35, Nemocniční 1137/6  

Usnesení RM č. 61 – 03/2022    

RM schvaluje pronájem bytu č. 35, Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí: 

1. Jaroslava Boumová, bytem Nemocniční 1092/2a, Krásná Lípa, 

2. Adéla Švecová, bytem Nemocniční 1073/38, Krásná Lípa, 

3. Darina Beránková, bytem Nemocniční 952/18, Krásná Lípa. 

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

  

Prodej p. p. č. 1487/2, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 61 – 04/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1487/2 o výměře 2852 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Radku Dubnovi, bytem 5. května 31, Doksy za cenu 710 100 Kč. Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 454, p. p. č. 453 a části p. p. č. 456/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 61 – 05/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 454 o výměře 897 m2, p. p. č. 453 o výměře 563 m2 

a části p. p. č. 456/2 o výměře 216 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného 

domu Milanu Macounovi, bytem V Cestkách 1241, Mnichovo Hradiště za cenu 169 000 Kč (do 

základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 68 700 Kč, porosty 40 300 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.   

 

 

 



Prodej p. p. č. 650/2, p. p. č. 650/3 a p. p. č. 1093/4, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 61 – 06/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 650/2 o výměře 336 m2, p. p. č. 650/3 o výměře  

385 m2 a p. p. č. 1093/4 o výměře 436 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 

Petru Staňkovi, bytem Rumburská 953/12, Krásná Lípa za cenu 174 750 Kč. Kupující uhradí 

veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 1501/4, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 61 – 07/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1501/4 o výměře 239 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Ivaně a Janu Královým, bytem Vyhlídky 922/22, Krásná Lípa za cenu  

35 850 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 1501/4, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 61 – 08/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1501/4 o výměře 239 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Václavu Komárkovi, bytem Vyhlídky 923/24, Krásná Lípa za cenu  

35 850 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 61 – 09/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1191/1 o výměře 439 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 

zřízení zahrady Luboši a Ivetě Zemanovým, bytem Pod Ořechovkou 870/27, Praha za cenu  

103 300 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 443/1, k. ú. Krásný Buk  

Usnesení RM č. 61 – 10/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 443/1 o výměře 1023 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem 

zřízení zahrady Mgr. Ladislavu Pospíšilovi, bytem Irkutská 98, Liberec za cenu 212 900 Kč. 

Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 1599/6, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 61 – 11/2022    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1599/6 o výměře 727 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Milanu a Monice Smejkalovým, bytem Nemocniční 1073/38, Krásná Lípa 

za cenu 114 050 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Odkoupení p. p. č. 2838/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 61 – 12/2022    

RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 2838/1 o výměře 382 m2, k. ú. Krásná Lípa od 

VIAGEM a. s., se sídlem Sokolovská 131/86, Praha, IČ 4817320 za cenu 21 010 Kč (55 Kč/m2).  

 

III. Různé 

 

Uzavírky turistických tras  

Usnesení RM č. 61 – 13/2022    

RM bere na vědomí: 

1) informaci starosty města k aktuálním uzavírkám turistických cest a jejich neprůchodnosti  

    v důsledku těžby po kůrovcové kalamitě v Národním parku České Švýcarsko, CHKO LP  

    a CHKO LH,  



2) zprávu Správy Národního parku České Švýcarsko „Vyhodnocení využití pyrotechniky při  

    řešení zhoršené bezpečnostní situace v NP v souvislosti s kůrovcovou kalamitou“, 

3) dopis starostů obcí v Národním parku České Švýcarsko ministryni ŽP ČR ve věci koexistence  

    samospráv v regionu se Správou národního parku České Švýcarsko. 

RM ukládá starostovi města jednat v koordinaci se zástupci obcí v regionu a podnikatelských 

subjektů s příslušnými subjekty (MŽP, LČR atp.) za účelem minimalizace dopadů kůrovcové 

kalamity na cestovní ruch v regionu v nadcházející turistické sezóně. 

 

Dittrichova hrobka  

Usnesení RM č. 61 – 14/2022    

RM bere na vědomí odpověď Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na dopis 

starosty města ve věci průběhu a stavu záchrany Dittrichovy hrobky. 

RM ukládá starostovi města vyvolat jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových ve smyslu urychlení řešení kritického stavu tohoto památkově chráněného objektu. 

  

Víceúčelový prostor pod Cimrákem - hřiště, zpevněné plochy - výzva  

Usnesení RM č. 61 – 15/2022    

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

rozsahu na stavební práce "Víceúčelový prostor pod Cimrákem - hřiště, zpevněné plochy",  

dle přílohy.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  

Usnesení RM č. 61 – 16/2022   

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

stavby č. 2022/10/15 - 39 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace v ul. Tylova 

s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  

Usnesení RM č. 61 – 17/2022    

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

stavby č. 2022/10/15 - 40 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace v ul. 

Frindova s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Souhlas s oplocením pozemku  

Usnesení RM č. 61 – 18/2022    

RM vydává souhlas s oplocením pozemků p. p. č. 284 a p. p. č. 379/1, k. ú. Krásná Lípa Martinu 

Kočkovi, Kvapilova 779, Krásná Lípa, dle přílohy.  

 

Odběr zboží  

Usnesení RM č. 61 – 19/2022    

RM schvaluje Smlouvu o odběru zboží pro rok 2022 č. 2022/34/17 - 44 o podmínkách prodeje 

klempířského a střešního materiálu s firmou EVROmat a. s., Tovární 30, Ústí nad Labem,  

IČ 25448455, dle přílohy.   

 

Smlouva o organizování veřejné služby  

Usnesení RM č. 61 – 20/2022    

RM schvaluje Smlouvu o organizování veřejné služby č. 2022/18/19 - 364 s Úřadem práce 

České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy.  

 

 



 

 

Turistické značení  

Usnesení RM č. 61 – 21/2022    

RM schvaluje finanční příspěvek Klubu českých turistů oblast Ústecký kraj, se sídlem Velká 

Hradební 19, Ústí nad Labem ve výši 10 000 Kč na obnovu stávajícího značení a vybavení 

směrovkami a směrovníky, dle nabídky KČT, oblast ÚK.  

 

Terénní práce 2021  

Usnesení RM č. 61 – 22/2022    

RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na realizaci projektu Terénní práce 2022 od Úřadu 

vlády ČR ve výši 500 000 Kč. 

  

Smlouva o zajištění provedení kulturního vystoupení  

Usnesení RM č. 61 – 23/2022    

RM schvaluje Smlouvu o zajištění veřejného kulturního vystoupení č. 2022/19/21 - 41 na 

koncert Alice se zpěvákem Danem Bártou na akci Den Českého Švýcarska dne 27. 8. 2022  

dle přílohy.  

 

Smlouva o zajištění provedení uměleckého vystoupení  

Usnesení RM č. 61 – 24/2022    

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení č. 2022/19/29 - 43 na 

uskutečnění koncertu dne 23. 6. 2022 s Michalem Pavlíčkem, Rosovice 130, Rosovice,  

IČ 71682848 dle přílohy.  

 

Divadelní představení  

Usnesení RM č. 61 – 25/2022    

RM schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci divadelního představení č. 2022/19/29 - 45 s názvem 

"Rok na vsi", které se bude konat dne 11. 3. 2022 s DS Hraničář, z. s., Kalná 21, Rumburk,  

IČ 64676471 dle přílohy.  

 

Dar  

Usnesení RM č. 61 – 26/2022    

RM schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Konečně šťastný domov, z. s. se sídlem  

Na Vyhlídce 265/12, Rumburk 2 - Horní Jindřichov ve výši 5 000 Kč pro rok 2022 a schvaluje 

uzavření Darovací smlouvy č. 2022/13/21 - 38.  

 

Bagatelní pohledávky města Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 61 – 27/2022    

RM schvaluje zastavení vymáhání bagatelních pohledávek města Krásná Lípa (do 1 500 Kč 

jistiny bez příslušenství) předaných soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Plzeň-město 

Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi.  

 

Zpráva o zajištění služby v Domech se sociální službou  

Usnesení RM č. 61 – 28/2022    

RM bere na vědomí Zprávu o zajištění služby v Domech se sociální službou předloženou Hanou 

Volfovou, ředitelkou p. o. Kostka Krásná Lípa, dle přílohy.  

 

 

 



Sociální fond  

Usnesení RM č. 61 – 29/2022    

RM doporučuje ZM schválit změnu Statutu sociálního fondu dle přílohy.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - inventarizace  

Usnesení RM č. 61 – 30/2022    

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa Pokyn (harmonogram) k provedení 

inventarizace v roce 2022 dle přílohy.  

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - inventarizace   

Usnesení RM č. 61 – 31/2022    

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa Pokyn 

(harmonogram) k provedení inventarizace v roce 2022 dle přílohy. 

  

1. rozpočtové opatření 2022  

Usnesení RM č. 61 – 32/2022    

RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2022  

dle přílohy.  

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 61 – 33/2022    

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na akci Jarní turistický sraz dne  

19. 3. 2022 pro KČT Krásná Lípa.  

 

Kulturní dům   

Usnesení RM č. 61 – 34/2022    

RM bere na vědomí program kina a využití kulturního domu v měsíci březnu 2022 dle přílohy.  

 

Zpráva o plnění úkolů z 59. RM  

Usnesení RM č. 61 – 35/2022    

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 59. RM.  

 

IV. Informace 

 

Informace    

RM projednala následující informace a zápisy:  

- Dopis zaslaný na MŽP dne 10. 1. 2022 ve věci odpadového hospodářství, 

- Odpověď z MŽP na dopis ze dne 10. 1. 2022 ve věci odpadového hospodářství, 

- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 15. 2. 2022, 

- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 11. 1. 2022,  

- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 2. 2022.  

 

 

 

 

 

 

              Jan Kolář                                  Jana Drobečková 

 


