
USNESENÍ 

z 68. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13. 6. 2022 

 

I. Hlavní program 

 

Závěry z jednání 21. ZM 

Usnesení RM č. 68 – 01/2022 

RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 21. ZM a ukládá: 

a) Janě Drobečkové, místostarostce města, zabývat se možností realizace dětského hřiště na  

    fotbalovém areálu, 

b) Martině Hlavové, vedoucí TS, provést opravu spojovací komunikace mezi ulicemi Kovářská  

    a Štefánikova, 

c) Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zabývat se zlepšením kvality vody ve vybraných 

    vodních plochách v majetku města Krásná Lípa (Kyjovská přehrada, Cimrák, rybník  

    u autobusové zastávky). 

 

II. Došlá pošta 

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 

Usnesení RM č. 68 – 02/2022 

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2008/23/25 - 230 (nájemce Ladislav 

Ferenc, bytem Nerudova 1029/25, Krásná Lípa), dohodou ke dni 30. 6. 2022. 

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 

Usnesení RM č. 68 – 03/2022 

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2022/23/15 - 16 (nájemce Balox, spol. s. 

r. o., se sídlem Kunínova 1723, Praha) dohodou ke dni 30. 6. 2022. 

 

Prodej pozemku - vyhlášení 

Usnesení RM č. 68 – 04/2022 

RM vyhlašuje záměr obce prodat st. p. č. 528 o výměře 123 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

 

Pronájem pozemků - vyhlášení 

Usnesení RM č. 68 – 05/2022 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 

- p. p. č. 865/3 o výměře 1537 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2851/4 o výměře 280 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 3064/4 o výměře 120 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 68 – 06/2022 

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2006/25/27 - 25, na byt č. 6, Nemocniční 

1156/16 s Alžbětou Juráškovou, bytem Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa, k 30. 6. 2022. 

 

Byty - pronájem - byt č. 22, Nemocniční 1148/12 - Dům se sociální službou 

Usnesení RM č. 68 – 07/2022 

RM schvaluje pronájem bytu č. 22, Nemocniční 1148/12, v tomto pořadí: 

1. Kamila Cidlinová, bytem Varnsdorfská 233/8, Krásná Lípa, 

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



3. Šarlota Balážová, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa. 

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

III. Různé 

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 

Usnesení RM č. 68 – 08/2022 

RM podle čl. V bod 4 odstupuje od smlouvy od nájmu pozemku č. 2006/23/25 - 410 (nájemce 

Tomáš Hejduk, bytem Křižíkova 8, Krásná Lípa). 

 

Směna pozemků - vyhlášení 

Usnesení RM č. 68 – 09/2022 

RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky: 

- p. p. č. 1880/9 o výměře 15 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1880/14 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 2548/2 o výměře 640 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

  za 

- p. p. č. 1691/4 o výměře 487 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

 

Byty - nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 68 – 10/2022 

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

 

Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu 

Usnesení RM č. 68 – 11/2022 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 6, Masarykova 16/1. Nebytový 

prostor o velikosti 110,28 m2, nájemné za plochu 5 077 Kč/měsíc. Dosud provozováno jako 

prodejna drogerie. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 68 – 12/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 159 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 

2762/1, 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. 68 – 13/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 160 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č.  

1565/1, k. ú. Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035,  

dle přílohy. 

 

Opravy, rekonstrukce a investice pro rok 2022 na objektech města 

Usnesení RM č. 68 – 14/2022 

RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice pro rok 2022 na objektech města, dle 

předloženého návrhu a v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu na jejichž 

základě RM schvaluje vyhlásit potřebná výběrová řízení. 

 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci - Snížení světelného znečištění II. etapa 

Usnesení RM č. 68 – 15/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 2021/19/11 - 29 o poskytnutí dotace z 

Národního programu Životní prostředí na projekt Snížení světelného znečištění II. etapa,  

se Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729. 

 

Pronájem NP - volby do zastupitelstev obcí 2022 

Usnesení RM č. 68 – 16/2022 

RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2022/22/11 - 144 na pronájem volební 

místnosti pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 s Nobilis Tilia, s. r. o., se sídlem Krásná 

Lípa, Vlčí Hora 147, IČ 25497006 dle přílohy. 

 

Opatrovnictví 

Usnesení RM č. 68 – 17/2022 

RM pověřuje, na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Děčíně, Petru Nekolovou 

výkonem opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti dle přílohy. 

 

Dozorčí rada o. p. s. České Švýcarsko 

Usnesení RM č. 68 – 18/2022 

RM schvaluje jmenování Ing. Petry Kulhánkové, ředitelky odboru ekonomiky, členkou dozorčí 

rady o. p. s. České Švýcarsko. 

 

Přístavba ZŠ - vybavení elektrotechnikou 

Usnesení RM č. 68 – 19/2022 

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2022/33/12 - 154 na dodávku elektrotechnického 

vybavení nové učebny základní školy v rámci projektu "Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - 

Přístavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti" s firmou AV MEDIA SYSTEMS, a. s., 

Pražská 1335/63, Praha 10, IČ 48108375. 

 

Činnost p. o. 

Usnesení RM č. 68 – 20/2022 

RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových organizací města, mimořádnou 

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

a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa dle přílohy. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací 

Usnesení RM č. 68 – 21/2022 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa přijetí neinvestičních dotací od Nadace 

ČEZ z programu "Ukrajina" a od Nadace VIA z programu "Z Ukrajiny mezi nás". 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 68 – 22/2022 

RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu na seminář Hostitelská péče, který 

se koná 23. 6. 2022 příspěvkové organizaci Dětský domov a školní jídelna Krásná Lípa dle 

přílohy. 

 

Zpráva o plnění úkolů z 66. RM 

Usnesení RM č. 68 – 23/2022 

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 66. RM. 



IV. Informace 

 

Informace 

RM projednala následující zápisy: 

- zápis z jednání Kulturní komise ze dne 1. 6. 2022, 

- zápis z jednání Společenské komise ze dne 7. 6. 2022, 

- zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 13. 6. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

              Jan Kolář                                  Jana Drobečková 

 


