
 

USNESENÍ 

z 69. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18. 7. 2022 

 

 

I. Hlavní program 

 

Návrh Zásad péče o Národní park České Švýcarsko 2022 - 2041 

Usnesení RM č. 69 – 01/2022 

RM projednala návrh Zásad péče o Národní park České Švýcarsko 2022 - 2041 a schvaluje 

připomínky města Krásná Lípa zaslané Správě Národního parku České Švýcarsko dne 7. 7. 2022. 

RM nesouhlasí s návrhem Zásad péče o Národní park České Švýcarsko 2022 - 2041 s tím, že v 

souvislosti se stávající dramatickou proměnou území NP v důsledku nezvládnuté a podceněné 

problematiky šíření kůrovcové kalamity, je nedostatečně řešena kompenzace turistického a 

občanského využívání území a předložený návrh se v klíčových cílech vztahuje jen k primárnímu 

cíli ochrany, ale nikoli už k další části primárních cílů dle IUCN, které jsou dány pro kategorii 

národní parky, jako je např. podpora vzdělávání a rekreace nebo podpora místních ekonomik 

prostřednictvím cestovního ruchu. 

 

II. Došlá pošta 

 

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

Usnesení RM č. 69 – 02/2022 

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. 

 

Prodej p. p. č. 661/1, p. p. č. 656/8 a p. p. č. 656/9, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 69 – 03/2022 

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 661/1 o výměře 458 m2, p. p. č. 656/8 o výměře 

502 m2 a p. p. č. 656/9 o výměře 679 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Lucii Dankové, bytem Sokolská 

229/1, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro potřeby města. 

 

Prodej části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení RM č. 69 – 04/2022 

RM bere na vědomí odstoupení Nely Cihlářové, bytem Lobendavská 3, Dolní Poustevna od 

žádosti o odkoupení části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora. 

RM schvaluje výjimku z Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 

Krásná Lípa a schvaluje vrácení kauce ve výši 10 000 Kč. 

 

Prodej pozemků - vyhlášení 

Usnesení RM č. 69 – 05/2022 

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- část p. p. č. 595/1 o výměře 1642 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 

- st. p. č. 587 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 841/1 o výměře 662 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2751/6 o výměře cca 2 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

 

 



 

Pronájem části p. p. č. 490/2, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 69 – 06/2022 

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 490/2 o výměře 660 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Janě Debnárové, bytem Frindova 924/8, Krásná Lípa. 

 

Pronájem pozemku - vyhlášení 

Usnesení RM č. 69 – 07/2022 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. p. č. 2751/4 o výměře 280 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

 

Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem pozemku 

Usnesení RM č. 69 – 08/2022 

RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 2007/23/15 - 400 (nájemce Michaela Leginová, bytem 

Příčná 349/2, Děčín), kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2027. 

 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 69 – 09/2022 

RM schvaluje dohodu u ukončení nájemní smlouvy č. 2022/25/26 - 116, na byt č. 1, Rumburská 

977/5, Krásná Lípa s Mgr. Tomášem Bónou, bytem Rumburská 977/5, Krásná Lípa,  

k 31. 8. 2022. 

 

III. Různé 

 

Zrušení záměru pronájmu 

Usnesení RM č. 69 – 10/2022 

RM ruší záměr pronájmu části p. p. č. 2571/4, k. ú. Krásná Lípa ze dne 13. 6. 2022. 

 

Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 69 – 11/2022 

RM projednala záměr a přípravu Správy železnic, státní organizace na investiční akci 

„REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY žst. Krásná Lípa“. 

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o pronájmu nebytových prostor č. 2022/10/18 – 181 

se Správou železnic, s. o. se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70994234, dle přílohy. 

 

Zadržování vody v krajině 

Usnesení RM č. 69 – 12/2022 

RM schvaluje spolupráci mezi městem Krásná Lípa, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

a Technische Universität Dortmund na přípravě projektu LAND4CLIMATE - Realizace přírodě-

blízkých retenčních opatření ve spolupráci se (soukromými) vlastníky půdy za účelem dosažení 

klimaticky odolné Evropy z programu Horizon Europe Framework Programe (HORIZON). 

 

Obnova místních komunikací 2022 - výběr komunikací 

Usnesení RM č. 69 – 13/2022 

RM schvaluje výběr místních komunikací určených k obnově v roce 2022, dle přílohy. 

RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP zajistit v souladu s Pravidly pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa výběr zhotovitele a následně i realizaci 

obnov. 

 

 



 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 69 – 14/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 182 na vedení zemního kabelu v pozemcích p. p. č. 399/2, 2924/4  

a 2923, k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, 

dle přílohy. 

 

Schválení dotace na opravu oplocení 

Usnesení RM č. 69 – 15/2022 

RM schvaluje poskytnutí dotace na opravu oplocení z Dotačního programu na opravy fasád, 

střech a oplocení v roce 2022 paní Lucii Šebkové.  

 

Schválení dotace na opravu střechy 

Usnesení RM č. 69 – 16/2022 

RM schvaluje poskytnutí dotace na opravu střechy z Dotačního programu na opravy fasád, 

střech a oplocení v roce 2022 paní Věře Povolné.  

 

Obnova místní komunikace 

Usnesení RM č. 69 – 17/2022 

RM projednala opakovanou žádost o opravu komunikace na pozemku p. p. č. 2763/1,  

k. ú. Krásná Lípa. RM ukládá: 

a) vedoucímu odboru výstavby, investic a ŽP Ing. Petru Simandlovi zajistit odborné posouzení  

    vzrostlých stromů na pozemku města p. č. 2763/1, k. ú. Krásná Lípa a vyzvat vlastníky 

    sousedních pozemků k odstranění dřevin zasahujících do komunikace na tomto pozemku, 

b) vedoucí odboru Technické služby Martině Hlavové, Dis. zajistit základní prostupnost 

    komunikace na p. p. č. 2763/1, k. ú. Krásná Lípa. 

 

Masarykova 16/1 - rozdělení bytu č. 2 - II. etapa 

Usnesení RM č. 69 – 18/2022 

RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/11/18 - 185  

na rozdělení bytu č. 2 v objektu Masarykova 16/1, Krásná Lípa s firmou Bc. Josef Papoušek, 

Chřibská 310, Chřibská, IČ 67223851, dle přílohy. 

 

Kupní smlouva 

Usnesení RM č. 69 – 19/2022 

RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Kupní smlouvy  

č. 2022/33/17 - 191 na dodání tandemového vibračního válce s firmou EGRIKON s. r. o.,  

se sídlem Vrchoviny 63, Nové Město nad Metují, IČ 28778367, dle přílohy. 

 

Dotace na Výstavní systém 

Usnesení RM č. 69 – 20/2022 

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2022/19/12 - 187 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, na projekt Výstavní systém - 

Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska, dle přílohy. 

 

 

 

 



Spořicí účet města Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 69 – 21/2022 

RM schvaluje smlouvu č. 2022/12/12 - 186 s Československou obchodní bankou a. s., Radlická 

333/150, Praha 5, IČ 00001350, o vedení spořicího účtu, dle přílohy. 

RM schvaluje další zhodnocování volných finančních prostředků města ve výši 2 mil. Kč pomocí 

termínovaného vkladu u ČSOB na dobu 6 měsíců. RM města schvaluje uzavření následné 

smlouvy o termínovaném vkladu v souladu s nabídkou ze dne 23. 6. 2022, dle přílohy. 

 

Dispoziční oprávnění k rozpočtu - změna od 18. 7. 2022 

Usnesení RM č. 69 – 22/2022 

RM schvaluje změny dispozičních oprávnění k nakládání s rozpočtovými prostředky města od 

18. 07. 2022 dle přílohy. 

 

Pojištění majetku a odpovědnosti - Dodatek č. 5 

Usnesení RM č. 69 – 23/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2019/12/19 - 347 o pojištění majetku a odpovědnosti, 

uzavřenou s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, Praha 1,  

IČ 45272956, dle přílohy. 

 

Darovací smlouva 

Usnesení RM č. 69 – 24/2022 

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 2022/13/11 - 184 na poskytnutí daru 2 ks 

notebooků s firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035,  

dle přílohy. 

 

Příběhy našich sousedů - projekt 

Usnesení RM č. 69 – 25/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění kulturně - vzdělávacího projektu 

Příběhy našich sousedů č. 2022/19/29 - 177 s organizací POST BELLUM, se sídlem Štěpánská 

704/61, Praha 1, IČ 26548526, dle přílohy. 

 

Memorandum o přeshraniční spolupráci 

Usnesení RM č. 69 – 26/2022 

RM bere na vědomí Memorandum o přeshraniční spolupráci mezi orgány a občanskou 

společností v sasko-českém pohraničí. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - ukončení soudního sporu 

Usnesení RM č. 69 – 27/2022 

RM bere na vědomí ukončení soudního sporu mezi Kostkou Krásná Lípa, p. o. a Odvolacím 

finančním ředitelstvím Brno ve věci sporu u napadeného projektu Aktivizace rodin  

č. CZ1.04/3.2.01/19.00248 realizovaného v letech 2011 - 2014. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací 

Usnesení RM č. 69 – 28/2022 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa přijetí dotací na projekty: 

- Sociální služby ve výši 11 600 Kč - poskytovatel město Velký Šenov, 

- GIVT ve výši 2 044 Kč - poskytovatel GIVT, 

- Rodiny s dětmi v nouzi ve výši 80 000 Kč - poskytovatel Nadace ČEZ. 

 



 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové opatření 2022 

Usnesení RM č. 69 – 29/2022 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa 1. rozpočtové opatření 2022,  

dle přílohy. 

 

6. rozpočtové opatření 2022 

Usnesení RM č. 69 – 30/2022 

RM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - veřejná zakázka 

Usnesení RM č. 69 – 31/2022 

RM projednala Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Pořízení plug-in hybridních 

automobilů - Kostka Krásná Lípa, p. o." a schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy se 

společností AUTO IN, s.r.o., Poděbradská 292, Trnová - Pardubice, IČ 25298828. 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 69 – 32/2022 

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

 

IV. Informace 

 

Informace 

RM projednala informaci o nezaměstnanosti v jednotlivých územích okresu Děčín k 30. 6. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

              Jan Kolář                                  Jiří Podhorský 

 


