
 

USNESENÍ 

z 63. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 3. 2022 

 

I. Hlavní program 

 

Závěry z jednání 19. ZM  

Usnesení RM č. 63 – 01/2022    

RM projednala závěry z 19. zasedání zastupitelstva města a ukládá: 

- Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit opravu kanalizačních vpustí na průtahu 

  městem,  

- Martině Hlavové, vedoucí TS, zabývat se odvodněním cyklostezky na části u rybníka Cimrák.  

 

Humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny  

Usnesení RM č. 63 – 02/2022    

RM projednala informaci starosty města Jana Koláře k průběhu a rozsahu poskytované 

humanitární pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny na území města Krásná Lípa. 

  

Humanitární pomoc - byty  

Usnesení RM č. 63 – 03/2022    

RM schvaluje pravidla, za jakých budou uzavírány nájemní smlouvy předem určených obecních 

bytů s ukrajinskými uprchlíky dle přílohy. 

RM svěřuje starostovi v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích pravomoc schvalovat uzavření 

nájemních smluv na nájem předem určeného obecního bytu s osobou, mající status uprchlíka  

z Ukrajiny. 

 

II. Došlá pošta 

 

Pronájem pozemků  

Usnesení RM č. 63 – 04/2022    

RM schvaluje pronájem p. p. č. 1890/3 o výměře 690 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Petru Švestkovi, bytem Nerudova 27, Krásná Lípa.  

 

Pronájem pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 63 – 05/2022    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 

- část p. p. č. 133/1 o výměře 260 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část st. p. č. 91/2 o výměře 26 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 133/3 o výměře 108 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 154 o výměře 395 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2746/20 o výměře 132 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část st. p. č. 120 o výměře 113 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 3051/34 o výměře 14 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2746/9 o výměře 30 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 151/1 o výměře 20 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část st. p. č. 123 o výměře 66 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 339/4 o výměře 56 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 339/1 o výměře 51 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

 



Dodatek ke smlouvě   

Usnesení RM č. 63 – 06/2022    

RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2019/23/15 - 132 (nájemce Ladislav 

Bezděk, bytem Bendlova 7, Krásná Lípa), kterým se ze smlouvy vypouští pozemek p. p. č. 292, 

k. ú. Krásná Lípa.   

 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 63 – 07/2022    

RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2002/25/17 - 001, na byt č. 3, Nemocniční 

1148/12 s Janem Růžičkou a Jaroslavou Růžičkovou, oba bytem Nemocniční 1148/12, Krásná 

Lípa, k 31. 3. 2022.  

 

Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů - Nemocniční 1137/6 a 1148/12  

Usnesení RM č. 63 – 08/2022    

RM schvaluje dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2001/11/19 - 223 ohledně změny servisního 

poplatku pro objekt Nemocniční 1137/6 a Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa s firmou OTIS a. s., 

J. Opletala 3506/45, Břeclav, IČ 42324254, dle přílohy.  

 

III. Různé 

 

Byty - nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 63 – 09/2022    

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, Nemocniční 1137/6, se stávající nájemnicí 

Nikolou Andrlovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, na dobu určitou do 31. 3. 2023.  

 

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální službou  

Usnesení RM č. 63 – 10/2022    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 20, Nemocniční 1156/16 (Dům se sociální službou). 

Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (54,64 m2, sazba 70 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se 

skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 

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

 

Nebytové prostory - nájemné  

Usnesení RM č. 63 – 11/2022    

RM se seznámila s průměrnou roční mírou inflace v roce 2021 a schvaluje navýšení nájemného 

z nebytových prostor v souladu s ustanoveními nájemních smluv.  

 

Dotace - pomoc Ukrajině  

Usnesení RM č. 63 – 12/2022    

RM schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt Krásná Lípa - pomoc 

Ukrajině 2022 - 2 ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku  

ULK KP22/51914 (2022/15/19 - 76) dle přílohy. 

  

Víceúčelový prostor pod Cimrákem - hřiště, zpevněné plochy - zhotovitel  

Usnesení RM č. 63 – 13/2022    

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

III. kategorie "Víceúčelový prostor pod Cimrákem - hřiště, zpevněné plochy" vypracovanou 

komisí pro výběrová řízení. 

RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. 



RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/11/14 - 71 s vítězným uchazečem, kterým je 

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

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  

Usnesení RM č. 63 – 14/2022    

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

stavby č. 2022/10/15 - 74, na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace v ul. El. 

Krásnohorské a U Tůně, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035  

dle přílohy.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  

Usnesení RM č. 63 – 15/2022    

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

stavby č. 2022/10/15 - 75, na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace v ul. 

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

 

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu  

Usnesení RM č. 63 – 16/2022    

RM schvaluje změnu pravidel města Krásná Lípa pro zadávání zakázek malého rozsahu  

dle přílohy.   

 

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 63 – 17/2022    

RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Krásná Lípa za rok 2021.  

 

Inventarizace majetku   

Usnesení RM č. 63 – 18/2022    

RM schvaluje Harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace majetku  

a závazků města Krásná Lípa pro rok 2022 a termíny konání všech inventur dle předloženého 

návrhu. 

RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a složení jednotlivých inventarizačních komisí 

pro rok 2022 dle Harmonogramu úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace 

majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2022.   

 

Činnost p. o.  

Usnesení RM č. 63 – 19/2022    

RM schvaluje, na základě projednání činnosti v souvislosti s rekonstrukcí základní školy 

mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Jäckelové, ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa v předloženém znění.  

 

Upravení pravidel odchytu psů  

Usnesení RM č. 63 – 20/2022    

RM schvaluje ceník náhrad za úkony spojené s odchytem psů a upravená pravidla k provedení 

odchytu volně pobíhajících psů na území města Krásná Lípa.  

 

Linka bezpečí, z. s. - žádost  

Usnesení RM č. 63 – 21/2022    

RM neschvaluje žádost společnosti Linka bezpečí, z. s. o poskytnutí finanční podpory ve výši  

10 000 Kč.  

 



 

Dar  

Usnesení RM č. 63 – 22/2022    

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč spolku BABYBOX - Ludvík Hessa Jakub 

Hess pomáhají odloženým dětem a schvaluje Darovací smlouvu č. 2022/13/11 - 72 dle přílohy.   

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 63 – 23/2022    

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na akce Shromáždění KKS dne  

14. 5. 2022 a Sraz KKS a koncert pro veřejnost dne 19. a 20. 10. 2022 dle přílohy.  

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 63 – 24/2022    

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

 

IV. Informace 

 

Informace    

RM projednala následující informaci a zápisy:  

- Nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu Děčín k 28. 2. 2022, 

- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 4. 3. 2022, 

- Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 9. 3. 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

              Jan Kolář                                  Jana Drobečková 

 


