
 

USNESENÍ 

z 66. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 2. 5. 2022 a 5. 5. 2022 

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej části p. p. č. 2144/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 66 – 01/2022 

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 2144/1 o výměře cca 245 m2, k. ú. Krásná 

Lípa Liboru a Janě Hercíkovým, oba bytem Pražská 1118/87, Krásná Lípa z důvodu zachování 

pozemku pro potřeby města. 

 

Prodej p. p. č. 345/7, p. p. č. 284/1, p. p. č. 1355/6, p. p. č. 345/1, p. p. č. 345/2  

a p.p.č. 345/3, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 66 – 02/2022 

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 345/7 (varianta č. I.), p. p. č. 284/1 (varianta  

č. II.), p. p. č. 1355/6 (varianta č. III.), p. p. č. 345/1, p. p. č. 345/2 a p. p. č. 345/3 (varianta 

č. IV.), vše k. ú. Krásná Lípa za účelem vybudování krátkodobého stání pro karavany 

společnosti Klánovické atrium, s. r. o., se sídlem Slavětínská 1072/68, Praha 9, IČ 4311078. 

 

Pronájem části p. p. č. 339/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 66 – 03/2022 

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 339/1 o výměře 51 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Janu Marhanovi, bytem Příkrá 939/6, Rumburk. 

 

Pronájem pozemků - Povodí Ohře 

Usnesení RM č. 66 – 04/2022 

RM schvaluje Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov pronájem 

části p. p. č. 133/1 o výměře 260 m2, části st. p. č. 91/2 o výměře 26 m2, části p. p. č. 133/3 

o výměře 108 m2, části p. p. č. 154 o výměře 395 m2, části p. p. č. 2746/20 o výměře 132 

m2, části st. p. č. 120 o výměře 113 m2, části p. p. č. 3051/34 o výměře 14 m2, části p. p. č. 

2746/9 o výměře 30 m2, části p. p. č. 151/1 o výměře 20 m2 a části st. p. č. 123 o výměře 66 

m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem opravy a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií. 

RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemku dle přílohy. 

 



Prodej pozemků - vyhlášení 

Usnesení RM č. 66 – 05/2022 

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- p. p. č. 56 o výměře 2363 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 

- p. p. č. 1216/2 o výměře 178 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1212 o výměře 1280 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1123/2 o výměře 74 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

 

III. Různé 

 

Odkoupení části p. p. č. 1691/3, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 66 – 06/2022 

RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. p. č. 1691/3, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého 

návrhu: 

- varianta A - část o výměře cca 474 m2 za cenu 400 Kč/m2 

- varianta B - část o výměře cca 635 m2 za cenu 200 Kč/m2 

- varianta C - část o výměře cca 178 m2 za cenu 200 Kč/m2 

- varianta D - část o výměře cca 294 m2 za cenu 200 Kč/m2 

od Mgr. Ludmily Jožákové, bytem Halasova 896/16, Liberec VI. Náklady s odkoupením uhradí 

město Krásná Lípa. 

 

Byty - nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 66 – 07/2022 

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

 

Byty - vyhlášení k pronájmu 

Usnesení RM č. 66 – 08/2022 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 15, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 

1+0 (25,40 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. 

 

 



Rekonstrukce kotelny v ZŠ Krásná Lípa - výzva 

Usnesení RM č. 66 – 09/2022 

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

rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce kotelny v ZŠ Krásná Lípa", dle přílohy. 

 

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

Kyjov - zhotovitel 

Usnesení RM č. 66 – 10/2022 

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

III. kategorie na stavební práce "Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa 

- Krásný Buk a Kyjov" vypracovanou komisí pro výběrová řízení. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/11/14 - 129 s vítězným uchazečem, kterým je 

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

 

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

- zhotovitel 

Usnesení RM č. 66 – 11/2022 

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

III. kategorie na stavební práce "Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa 

- Vlčí Hora, Sněžná" vypracovanou komisí pro výběrová řízení. 

RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/11/14 - 128 s vítězným uchazečem, kterým je 

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

 

Obnova fasády - Masarykova 25/9, Krásná Lípa. 

Usnesení RM č. 66 – 12/2022 

RM schvaluje na základě předložené nabídky uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/11/18 - 119 na 

obnovu fasády objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa s firmou Jiří Čech, se sídlem U Tiskárny 

1120/7, Krásná Lípa, IČ 44572352, dle přílohy. 

 

Kupní smlouva prodej kulatiny 

Usnesení RM č. 66 – 13/2022 

RM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu č. 2022/34/17 - 118 o prodeji smrkové kulatiny  

s firmou Chodská lesní s. r. o., se sídlem Milavče 94, Děčín, IČ 07873832, dle přílohy. 

 

 



Zrušení zástavního práva 

Usnesení RM č. 66 – 14/2022 

RM bere na vědomí zrušení zástavního práva zřízeného rozhodnutím FÚ ze dne 28. 6. 2021 na 

parcele st. p. č. 272, k. ú. Krásná Lípa, jejíž součástí je bytový dům (Masarykova 16/1). 

 

Kostka Krásná Lípa p. o. - přijetí dotace 

Usnesení RM č. 66 – 15/2022 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na projekt Sociální služby 2022 z programu Podpora 

sociálních služeb od Ústeckého kraje 2022. 

 

Kostka Krásná Lípa p. o. - přijetí dotace 

Usnesení RM č. 66 – 16/2022 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa přijetí neinvestiční dotace z programu 

Ústeckého kraje Volný čas 2022 na projekt Tvoření s dětmi 2022 ve výši 44 000 Kč. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - Dotace IROP 

Usnesení RM č. 66 – 17/2022 

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace z 101. Výzvy IROP - Sociální infrastruktura 

se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1 na projekt Pořízení plug-in hybridních automobilů 

- Kostka Krásná Lípa, p. o., CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017223 ve výši max. 2 540 340 Kč, 

tj. 90 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Spolufinancování projektu ve výši min. 

10 % způsobilých výdajů uhradí Kostka Krásná Lípa p. o. ze svého investičního fondu. 

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy č. 2022/19/12 - 123 mezi městem Krásná Lípa 

 a příspěvkovou organizací Kostka o návratné finanční výpomoci z rozpočtu města ve výši  

2 706 000 Kč na předfinancování projektu. 

 

Kostka Krásná Líp, p. o. - podlimitní řízení 

Usnesení RM č. 66 – 18/2022 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa realizaci zjednodušeného podlimitního 

řízení "Pořízení plug-in hybridních automobilů - Kostka Krásná Lípa, p. o." dle předložené 

dokumentace. Nákup vozidel je z 90% financován z projektu 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017223 Pořízení plug-in hybridních automobilů - Kostka Krásná 

Lípa, p. o. 

 



Kostka Krásná Lípa, p. o. - audit poskytnutých dotací 

Usnesení RM č. 66 – 19/2022 

RM bere na vědomí ověření auditora o použití neinvestičních dotací p. o. Kostka Krásná Lípa  

u projektů "Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3" a "Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2021", kdy nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Kostka Krásná Lípa p. o. – dary a příspěvky 

Usnesení RM č. 66 – 20/2022 

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p.o. přijetí dotací, příspěvků a darů v celkové výši 179.674 

Kč dle předložené přílohy od: 

- obcí Varnsdorf, Šluknov, Chřibská, Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou, Mikulášovice, Horní Podluží, 

Dolní Poustevna, 

- Fóra dárců, 

- Nadačního fondu Albert. 

 

3. rozpočtové opatření 2022 

Usnesení RM č. 66 – 21/2022 

RM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy. 

 

Změna účetních směrnic města 

Usnesení RM č. 66 – 22/2022 

RM schvaluje změnu směrnice č. 1 (Směrnice k zajištění účetnictví města) a směrnice č. 11 

(Směrnice k DPH) dle přílohy. 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 66 – 23/2022 

RM schvaluje Provozní řád kulturního domu dle přílohy. 

RM schvaluje Ceník pronájmu kulturního domu dle přílohy. 

RM schvaluje vzor žádosti o pronájem kulturního domu dle přílohy. 

RM schvaluje vzor Smlouvy o krátkodobém pronájmu prostor kulturního domu dle přílohy. 

 

 

 



Uzavírání smluv na akce v KD 

Usnesení RM č. 66 – 24/2022 

RM pověřuje 1. místostarostku města Krásná Lípa Janu Drobečkovou k uzavírání smluv na 

krátkodobý pronájem Kulturního domu Krásná Lípa se spolky, fyzickými osobami a s dalšími 

institucemi a organizacemi, na základě jejich žádostí, kdy pronájem nepřesáhne dobu 48 hodin. 

 

Umělecké vystoupení 

Usnesení RM č. 66 – 25/2022 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení č. 2022/19/29 - 124 na 

koncert skupiny GANGALABASTA dne 27. 8. 2022 mezi městem Krásná Lípa a Michalem 

Pavlíčkem, Rosovice 130, 262 11 Rosovice, IČ 71682848 dle přílohy. 

 

Likvidační komise 

Usnesení RM č. 66 – 26/2022 

RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle přílohy. 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 66 – 27/2022 

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

 

Zpráva o plnění úkolů z 62. a 63. RM 

Usnesení RM č. 66 – 28/2022 

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 62. a 63. RM. 

 

IV. Informace 

Informace 

RM projednala dopis od Správy NPČŠ, jako reakci na zaslaný dopis dne 20. 4. 2022, ve věci 

změny cyklo a hipotras v národním parku. 

 

 

 

Jan Kolář                                                       Jana Drobečková 


