
 

USNESENÍ 

z 67. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23. 5. 2022 

 

 

I. Hlavní program 

 

Příprava zasedání ZM 

Usnesení RM č. 67 – 01/2022 

RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu: 

- Zpráva o hospodaření města za rok 2021, 

- Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti města, 

- Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa. 

 

Dittrichova hrobka 

Usnesení RM č. 67 – 02/2022 

RM projednala návrh smlouvy a doporučuje ZM schválit Smlouvu darovací a o postoupení 

smlouvy mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

OMNIUM, z. s. a městem Krásná Lípa ve věci budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na 

st. p. č. 842 v k. ú. Krásná Lípa (tzv. Dittrichova hrobka). 

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej části p. p. č. 535/2 a části p. p. č. 534, vše k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení RM č. 67 – 03/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 535/2 o výměře 54 m2 a části p. p. č. 534  

o výměře 103 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Michaele Černé, bytem  

V Podhájí 251/10, Rumburk za cenu 54 000 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 

spojené. 

 

Prodej části p. p. č. 535/1, části p. p. č. 535/2 a části p. p. č. 534, vše k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení RM č. 67 – 04/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 535/1 o výměře 1011 m2, části p. p. č. 535/2  

o výměře 271 m2 a části p. p. č. 534 o výměře 365 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 

zahrady Karlu Golbergovi, bytem Vlčí Hora 119, Krásná Lípa a Jaroslavě Goldbergové 

Klabníkové, bytem Na Lysinách 455/16, Praha 4 za cenu 367 200 Kč. Kupující uhradí veškeré 

náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej části p. p. č. 551/2, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 67 – 05/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 551/2 o výměře 46 m2, k. ú. Vlčí Hora za 

účelem zřízení zahrady Davidu Polenovi a Věře Jurkiewiczové Polenové, oba bytem 

Hviezdoslavova 1636, Kladno za cenu 9 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 

spojené. 

 

 



 

Prodej části p. p. č. 551/2, k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení RM č. 67 – 06/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 551/2 o výměře 325 m2, k. ú. Vlčí Hora za 

účelem zřízení zahrady Marcele a Karlu Hanouskovým, oba bytem Nemocniční 1090/4A, Krásná 

Lípa za cenu 52 750 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej části p. p. č. 2147/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 67 – 07/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2147/1 o výměře 244 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Miloslavu a Miluši Duškovým, oba bytem Svárovská 1658, Česká Lípa za 

cenu 48 800 Kč Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej p. p. č. 1405/1, k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení RM č. 67 – 08/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1405/1 o výměře 3257 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 

zřízení zahrady Marcele Pokorné, bytem Sněžná 25, Krásná Lípa za cenu 516 350 Kč. Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej části st. p. č. 86/2, části p. p. č. 385, části p. p. č. 387 a p. p. č. 386/1, vše  

k. ú. Krásný Buk 

Usnesení RM č. 67 – 09/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 86/2 o výměře 163 m2, části p. p. č. 385  

o výměře 104 m2, části p. p. č. 387/1 o výměře 66 m2 a p. p. č. 386/1 o výměře 173 m2, vše 

k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinného domu Karlu Homolkovi, bytem Masarykova 

246/6, Krásná Lípa za cenu 25 300 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. 379/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 67 – 10/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 379/1 o výměře 470 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Martinu Kočkovi, bytem Kvapilova 779/15, Krásná Lípa a Andree Kočkové, 

bytem Koperníkova 2778/6, Chomutov za cenu 72 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady  

s prodejem spojené. 

 

Prodej části p. p. č. 692 a části p. p. č. 693/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 

Usnesení RM č. 67 – 11/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 692 o výměře 88 m2 a části p. p. č. 693/2  

o výměře 485 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Margitě Novákové, 

bytem Cihlářská 729/16, Praha 9 za cenu 123 100 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady  

s prodejem spojené. 

 

 

 

 



Prodej p. p. č. 1301/1, k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení RM č. 67 – 12/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1301/1 o výměře 1934 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 

zřízení zahrady Haně a Martinu Valentovým, oba bytem Dobratická 520, Praha 9 za cenu  

406 000 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

 

Prodej p. p. č. 770/2, části p. p. č. 771 a části p. p. č. 2751/7, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 67 – 13/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 770/2 o výměře 197 m2, části p. p. č. 771 o výměře 

156 m2 a části p. p. č. 2751/7 o výměře 125 m2, vše k. ú. Krásná Lípa firmě PRAGIS REAL 

PROPERTY, s. r. o., se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8, IČ 27534464, za cenu  

167 300 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej části p. p. č. 2748/23, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 67 – 14/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2748/23 o výměře max. 35 m2, k. ú. Krásná 

Lípa z důvodu přístavby kuchyně Pivovaru Falkenštejn s. r. o., se sídlem Na Hanspaulce 

1034/7A, Praha 6, IČ 24783463 za cenu 500 Kč/m2. Prodej bude realizován po kolaudaci 

přístavby. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. ZM schvaluje smlouvu  

o uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti dle přílohy. 

 

Prodej pozemků - vyhlášení 

Usnesení RM č. 67 – 15/2022 

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- část p. p. č. 2748/12 o výměře cca 60 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. Vlčí Hora, 

- p. p. č. 313 o výměře 696 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 

- p. p. č. 253/1 o výměře 1575 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 256/2 o výměře 661 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 256/1 o výměře cca 865 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 4850 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

 

Pronájem pozemků - vyhlášení 

Usnesení RM č. 67 – 16/2022 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. p. č. 490/2 o výměře cca 660 m2, k. ú. Krásná 

Lípa. 

 

Směna pozemků 

Usnesení RM č. 67 – 17/2022 

RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 1791/2 o výměře 25 314 m2, p. p. č. 186/2 o výměře 

1571 m2, p. p. č. 1742/2 o výměře 1291 m2 a části p. p. č. 1742/1 o výměře 11 996 m2, vše  

k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 1844/8 o výměře 3271, p. p. č. 1837 o výměře 5973, p. p. č. 1771 

o výměře 6256, p. p. č. 1772 o výměře 5051 m2, p. p. č. 1798 o výměře 2046 m2 a část p. p. 

č. 1796 o výměře 1130 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s firmou Jospenna s. r. o., se sídlem Branická 

213/53, Praha 4, IČ 5560403. 



 

Směna pozemků 

Usnesení RM č. 67 – 18/2022 

RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 652 o výměře 3074 m2, k. ú. Vlčí Hora za  

p. p. č. 601 o výměře 252 m2, část p. p. č. 598 o výměře 1146 m2, část p. p. č. 1510 o výměře 

179 m2 a část p. p. č. 595 o výměře 1395 m2, vše k. ú. Vlčí Hora s Andrejem Babečkou, bytem 

Lužická 1033/4, Praha 2. Rozdíl výměr bude účtován částkou 200 Kč/m2. Náklady se směnou 

hradí žadatel. 

 

Vrácení jistiny 

Usnesení RM č. 67 – 19/2022 

RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 240 150 Kč Karlu Dvořákovi, bytem Křižíkova 1001/5, 

Krásná Lípa. 

 

Byty - pronájem - byt č. 14, Nemocniční 1137/6 

Usnesení RM č. 67 – 20/2022 

RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Nemocniční 1137/6, Sabíně Michalkové, bytem SNP 364/64, 

Nová Dubnica, SR, po ukončení renovace bytu, v obecním zájmu z důvodu zaměstnání u 

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

vlastní náklady. 

 

Byty - pronájem - byt č. 15, Nemocniční 1137/6 

Usnesení RM č. 67 – 21/2022 

RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Nemocniční 1137/6, v tomto pořadí: 

1. Adéla Švecová, Nemocniční 1073/38, Krásná Lípa, 

2. Liubov Shyian, bytem Vilnius 4/5, Slavutyč, Kyjevská oblast, Ukrajina. 

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

III. Různé 

 

P. p. č. 690, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 

Usnesení RM č. 67 – 22/2022 

Ve věci č. j. 14 C 163/2021, vedené u Okresního soudu v Děčíně, žalobce: Ludmila Hradecká, 

žalovaný: Město Krásná Lípa o určení vlastnictví k nemovitosti. 

RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby soud schválil smír v tomto znění: 

1. Určuje se, že p. p. č. 690/2 – zahrada o výměře 1800 m2, jež vznikla oddělením z p. p. č. 

690 – zahrada o výměře 2 414 m2, která je zapsaná u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pro 

obec Krásná Lípa a kat. území Kyjov u Krásné Lípy na LV č. 1081 (původní grafický příděl 

pořadové číslo 60), byla k datu úmrtí přídělce Františka Stěhuleho, tedy k 18. 1. 1982, v 

podílovém spoluvlastnictví, a to v podílu polovin, Františka Stěhuleho, nar. 30. 11. 1914, a jeho 

manželky Ludmily Stěhulové, nar. 29. 7. 1918, zemřelé 3. 5. 2011. 

2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 

 

 

 



 

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální službou 

Usnesení RM č. 67 – 23/2022 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 22, Nemocniční 1148/12 (Dům se sociální službou). 

Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (39,36 m2, sazba 70 Kč/m2). Veškeré případné opravy a úpravy 

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

 

Rekonstrukce kotelny v ZŠ Krásná Lípa - zhotovitel 

Usnesení RM č. 67 – 24/2022 

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

III. kategorie "Rekonstrukce kotelny v ZŠ Krásná Lípa" vypracovanou komisí pro výběrová 

řízení. 

RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/11/14 - 147 s vítězným uchazečem, kterým je 

firma Ventos Energy Solutions, a. s., Tovární 205, Rumburk, IČ 25028324, dle přílohy. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 67 – 25/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 138 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

1511, k. ú. Vlčí Hora, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 

přílohy. 

 

Smlouva o zřízení VB 

Usnesení RM č. 67 – 26/2022 

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2022/10/15 - 139 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 557/2,  

k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035,  

dle přílohy. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 67 – 27/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 140 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

2971, k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035,  

dle přílohy. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 67 – 28/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 141 na vedení zemního kabelu v pozemcích p. p. č. 2590/4, p. p. č. 

3041/4, p. p. č. 3041/3, p. p. č. 627/2 a p. p. č. 2896/1, vše k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ 

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

 

 

 



 

Obnova místní komunikace 

Usnesení RM č. 67 – 29/2022 

RM neschvaluje rekonstrukci povrchu místní komunikace na p. p. č 2736/1, k. ú. Krásná Lípa,  

z důvodu vysokých finančních nákladů a s ohledem na budoucí využití komunikace. 

 

Obnova fasády - Dittrichova 11/16, Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 67 – 30/2022 

RM schvaluje na základě předložené nabídky uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/11/18 - 146 na 

obnovu fasády objektu Dittrichova 11/16, Krásná Lípa s firmou Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7, 

Krásná Lípa, IČ 44572352, dle přílohy. 

 

Smlouva o zajištění ubytovací kapacity 

Usnesení RM č. 67 – 31/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity č. 2022/19/19 - 145 mezi městem 

Krásná Lípa a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle 

přílohy. 

 

Dotace Ústeckého kraje pro SDH Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 67 – 32/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Vybavení JSDH Krásná Lípa 2021" z Programu 

2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu  

v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu. 

 

Smlouva o technickém zabezpečení voleb do zastupitelstva obce 

Usnesení RM č. 67 – 33/2022 

RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022  

č. 2022/19/11 - 143 mezi městem Krásná Lípa a organizací Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa, p. o., dle přílohy. 

 

Přezkum hospodaření za rok 2021 

Usnesení RM č. 67 – 34/2022 

RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2021, které 

provedla nezávislá auditorská společnost AUDIT OBCE s. r. o. s tímto závěrem:  

"Při přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky." 

RM děkuje zaměstnancům města Krásná Lípa, kteří se zasloužili o kladný výsledek na 

přezkoumání hospodaření za rok 2021. 

 

Návrh závěrečného účtu města za rok 2021 

Usnesení RM č. 67 – 35/2022 

RM se seznámila s návrhem závěrečného účtu města za rok 2021 a doporučuje ZM jeho 

schválení. 

 

 

 



 

 

Přehled plateb místních poplatků za 1 - 3/2022 

Usnesení RM č. 67 – 36/2022 

RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků, z pobytu a za užívání veřejného 

prostranství, uhrazených v období 1 - 3/2022. 

 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 2022 

Usnesení RM č. 67 – 37/2022 

RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 2022. 

 

Elektrotechnika pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 

Usnesení RM č. 67 – 38/2022 

RM schvaluje objednání elektrotechnického vybavení do nové učebny základní školy v rámci 

projektu „Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba odborné učebny a zajištění 

bezbariérovosti" u společnosti AV MEDIA SYSTEMS, a. s., Pražská 1335/63, Praha 10,  

IČ 48108375. 

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka za rok 2021 

Usnesení RM č. 67 – 39/2022 

RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 

Lípa sestavenou ke dni 31. 12. 2021 a rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši  

128 731,92 Kč takto: 

fond odměn: 0,00 Kč 

fond rezervní: 128 731,92 Kč. 

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření a Zpráva o inventarizaci za rok 

2021 

Usnesení RM č. 67 – 40/2022 

RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu o provedení inventarizace příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2021 dle přílohy. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření a Zpráva o inventarizaci za rok 

2021 

Usnesení RM č. 67 – 41/2022 

RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu o provedení inventarizace příspěvkové organizace 

Kostka Krásná Lípa za rok 2021 dle přílohy. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka za rok 2021 

Usnesení RM č. 67 – 42/2022 

RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa sestavenou ke dni  

31. 12. 2021 a rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 717 461,01 Kč takto: 

fond odměn: 0,00 Kč 

fond rezervní: 717 461,01 Kč. 

 

 



 

Veřejnosprávní kontroly zřizovatele 

Usnesení RM č. 67 – 43/2022 

RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací  

za rok 2021. 

 

Křinice Krásná Lípa s. r. o. - hospodaření za rok 2021 

Usnesení RM č. 67 – 44/2022 

RM bere na vědomí hospodaření společnosti Křinice Krásná Lípa, s. r. o. za rok 2021 a schvaluje 

výroční zprávu včetně účetní závěrky společnosti. 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 67 – 45/2022 

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

 

Zpráva o plnění úkolů z 64. a 65. RM 

Usnesení RM č. 67 – 46/2022 

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 64. a 65. RM. 

 

IV. Informace 

 

Informace 

RM projednala následující informaci a zápis: 

- informace o aktuální ceně elektřiny na rok 2022, 

- zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 20. 5. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Jan Kolář                                  Jana Drobečková 

 


