
  

USNESENÍ 

z 64. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 4. 2022 a 13. 4. 2022 

 

 

I. Hlavní program 

 

Kůrovcová kalamita 

Usnesení RM č. 64 – 01/2022 

RM projednala podklady pro jednání Rady Národního parku České Švýcarsko a nesouhlasí  

s návrhem na změnu vyhrazení cyklotras a hipotras v důsledku kůrovcové kalamity s tím,  

že uvedená opatření jsou v rozporu s platnou zonací NP i s přísliby veřejně uváděnými při jejím 

prosazování a z důvodu absence základního strategického zákonem požadovaného dokumentu 

Zásady péče o NP České Švýcarsko. 

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej p. p. č. 191, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 64 – 02/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 191 o výměře 397 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Jiřímu Sudovi ml., bytem Kyjovská 638/19, Krásná Lípa za cenu 59 550 Kč. 

Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej p. p. č. 865/3, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 64 – 03/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 865/3 o výměře 1537 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Karlu a Alžbětě Čechovým, bytem Varnsdorfská 1117/85, Krásná Lípa  

za cenu 246 550 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 

Usnesení RM č. 64 – 04/2022 

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2021/23/15 - 227 (nájemce 

Tomáš Miga, Nemocniční 1091/2, Krásná Lípa) dohodou ke dni 30. 4. 2022. 

 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 64 – 05/2022 

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2016/25/26 - 164, na byt č. 22, 

Nemocniční 1148/12 s Julianou Zänknerovou, bytem Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa,  

k 30. 4. 2022. 

 

Byty - pronájem - byt č. 3, Nemocniční 1148/12 - Dům se sociální službou 

Usnesení RM č. 64 – 06/2022 

RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Nemocniční 1148/12, Josefu a Evě Rybárovým, oba bytem 

Pražská 807/51, Krásná Lípa, po ukončení jeho renovace. 

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

 

 



 

Byty - pronájem - byt č. 20, Nemocniční 1156/16 - Dům se sociální službou 

Usnesení RM č. 64 – 07/2022 

RM schvaluje pronájem bytu č. 20, Nemocniční 1156/16, v tomto pořadí: 

1. Jaroslav a Miloslava Uršitzovi, oba bytem Varnsdorfská 496/88, Krásná Lípa, 

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

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů - Nemocniční 1156/16 

Usnesení RM č. 64 – 08/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 2006/11/29 - 238 ohledně změny servisního 

poplatku pro objekt Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa s firmou OTIS a. s., J. Opletala 3506/45, 

Břeclav, IČ 42324254, dle přílohy. 

 

III. Různé 

 

Dodatek ke smlouvě 

Usnesení RM č. 64 – 09/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2015/23/15 - 146 (nájemce Miroslav Faflák, 

Kyjov 3, Krásná Lípa), kterým se ze smlouvy vypouští p. p. č. 9, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a 

mění se výměra p. p. č. 3/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy z 14000 m2 na 12670 m2. 

 

Byty - nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 64 – 10/2022 

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

 

Výstavní systém - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska 

Usnesení RM č. 64 – 11/2022 

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

na dodávky v rámci akce "Výstavní systém - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska" 

vypracovanou komisí pro výběrová řízení. 

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2022/33/14 - 98 s vítězným uchazečem, kterým je 

firma Dis Media s. r. o., Roháčova 1126/70, Praha 3 - Žižkov, IČ 27231798. 

 

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Vlčí Hora, Sněžná - 

výzva 

Usnesení RM č. 64 – 12/2022 

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

rozsahu na stavební práce "Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Vlčí 

Hora, Sněžná", dle přílohy. 

 

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Krásný Buk a Kyjov - 

výzva 

Usnesení RM č. 64 – 13/2022 

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

rozsahu na stavební práce "Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - 

Krásný Buk a Kyjov", dle přílohy. 

 



 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 64 – 14/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 87, na vedení zemního kabelu v pozemcích města p. p. č. 137/1, p. p. č. 

2794, p. p. č. 1737/1, p. p. č. 3000/2 a p. p. č. 2746/36, vše k. ú. Krásná Lípa, v ul., 

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

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 64 – 15/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 88, na vedení zemního kabelu v pozemku města p. p. č. 382/2,  

k. ú. Krásný Buk, s firmou CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063  

dle přílohy. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 64 – 16/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 89, na vedení zemního kabelu v pozemcích města p. p. č. 2843,  

k. ú. Krásná Lípa, v ul. Tyršova, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035 dle přílohy. 

 

Souhlas s opravou komunikace města 

Usnesení RM č. 64 – 17/2022 

RM souhlasí s opravou komunikace na p. p. č. 1531 a části p. p. č. 1513, vše k. ú. Vlčí Hora, na 

náklady žadatelky, za účelem zajištění přístupu k objektu Vlčí Hora č. ev. 178 (původně č. p. 80)  

dle přílohy. 

 

Kupní smlouva skladovací hala 

Usnesení RM č. 64 – 18/2022 

RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2022/33/17 - 102 na dodání skladovací haly s firmou Jabor pro 

s. r. o., Folknářská 1246/21, Děčín 2, IČ 40231259, dle přílohy. 

 

Dodatek č. 5 - ceník svoz tříděného odpadu od 1. 5. 2022 

Usnesení RM č. 64 – 19/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2003/19/19 - 626 ze dne 15. 12. 2003 o odběru 

využitelných složek komunálního odpadu s firmou Pro EKO VARNSDORF s. r. o., Generála 

Svobody 1905, Varnsdorf, IČ 25036149, dle přílohy. 

 

Smlouva o dílo - výkopové práce 

Usnesení RM č. 64 – 20/2022 

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2022/11/19 - 100 pro zajištění výkopových prací souvisejících  

s pohřbením na pohřebištích města Krásná Lípa s Jiřím Zerzánkem, Horní Poustevna 129, Dolní 

Poustevna, IČ 70572577, dle přílohy. 

 

 

 

 



 

Řád veřejného pohřebiště 

Usnesení RM č. 64 – 21/2022 

RM schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Krásná Lípa, podle zákona o pohřebnictví,  

dle předloženého návrhu s účinností od 1. 5. 2022. 

 

Ceník pro veřejná pohřebiště 

Usnesení RM č. 64 – 22/2022 

RM schvaluje úpravu ceníku pro veřejná pohřebiště města Krásná Lípa s účinností od  

1. 5. 2022. 

 

Technická výpomoc 

Usnesení RM č. 64 – 23/2022 

RM schvaluje technickou výpomoc pro spolky na akce konané v roce 2022 dle žádostí  

a předložené přílohy. 

 

Smlouva o sponzorství 

Usnesení RM č. 64 – 24/2022 

RM schvaluje Smlouvu o sponzorství č. 2022/13/21 - 96 o poskytnutí sponzorského daru na 

uspořádání XIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu mezi městem Krásná Lípa  

a spolkem Arte Musica, z. s. Jiříkov, IČ 22668586 dle přílohy. 

 

Zdravotní klaun 

Usnesení RM č. 64 – 25/2022 

RM schvaluje finanční podporu společnosti ZDRAVOTNÍ KLAUN, o. p. s., se sídlem Paříkova 

355/7, Praha 9 – Vysočany, IČ 26547953, ve výši 5 000 Kč a schvaluje příslušnou Darovací 

smlouvu č. 2022/13/29 – 97, dle přílohy. 

 

Komise RM 

Usnesení RM č. 64 – 26/2022 

RM odvolává z Povodňové komise Vojtěcha Šulce ze zdravotních důvodů. 

 

Navýšení počtu dětí 

Usnesení RM č. 64 – 27/2022 

RM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro školní rok 2021 - 2022 výjimku z počtu dětí, kterou 

stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění v MŠ ul. 

Dittrichova - navýšení počtu dětí ve třídě z 24 na 28 dětí, tj. o 4 děti ve třídě. 

 

2. rozpočtové opatření 2022 

Usnesení RM č. 64 – 28/2022 

RM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2022 dle přílohy. 

 

Zpráva o plnění úkolů z 60. a 61. RM 

Usnesení RM č. 64 – 29/2022 

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 60. a 61. RM. 

 

 

 



IV. Informace 

 

Informace 

RM projednala následující informaci a zápis: 

- informace - poděkování za zájem a aktivní spolupráci v rámci přípravy investiční akce Správy  

  železnic, státní organizace "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa", 

- zápis z jednání Společenské komise ze dne 5. 4. 2022, 

- zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 11. 4. 2022. 

 

 

 

 

 

 

              Jan Kolář                                  Jana Drobečková 

 


