
 

USNESENÍ 

z 71. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19. 9. 2022 

 

 

I. Hlavní program 

 

Závěry z jednání 22. ZM 

Usnesení RM č. 71 – 01/2022 

RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 22. ZM a ukládá Ing. Petru Simandlovi, 

vedoucímu OVIŽP: 

a) zabývat se vyčištěním toku Křinice na území města Krásná Lípa, 

b) řešit nevhodné parkování na místních komunikacích na území města, 

c) zabývat se opravou povrchu v Nemocniční ulici. 

 

II. Došlá pošta 

 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 71 – 02/2022 

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2022/25/26 - 51, na byt č. 2, Nemocniční 

1148/12, s Miloslavou Jechovou, bytem Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa k 30. 9. 2022. 

 

Nebytové prostory - pronájem nebytového prostoru č. 6, Masarykova 16/1 

Usnesení RM č. 71 – 03/2022 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem nebytového prostoru  

č. 6, Masarykova 16/1 se společností DS Drogerie, zastoupenou Davidem Slámou, se sídlem 

Polní 729/12, Rumburk, IČ 75386984, za účelem provozu prodejny drogerie. 

 

III. Různé 

 

Byty - ukončení nájmu bytu 

Usnesení RM č. 71 – 04/2022 

RM bere na vědomí vrácení bytu č. 2, Dittrichova 285/2, nájemníkem Michalem Technikem  

a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31. 8. 2022. 

 

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

Usnesení RM č. 71 – 05/2022 

RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Nemocniční 1137/6 Ladislavovi Šumovi, bytem Vlčí  

Hora 112. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

Byty - vyhlášení k pronájmu 

Usnesení RM č. 71 – 06/2022 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 26, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 

1+1 (29,72 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. 

 

 

 



Smlouva o zřízení VB 

Usnesení RM č. 71 – 07/2022 

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2022/16/15 - 249 na vedení zemního kabelu v místní komunikaci v ul. Havlíčkova s firmou 

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

 

Smlouva o zřízení VB 

Usnesení RM č. 71 – 08/2022 

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2022/16/15 - 251 na vedení zemního kabelu v místní komunikaci p. p. č. 2765/1, k. ú. Krásná 

Lípa, v ul. Jugoslávská s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 

přílohy. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 

Usnesení RM č. 71 – 09/2022 

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

stavby č. 2022/10/15 - 250 na vedení zemního kabelu v místní komunikaci v ul. Havlíčkova  

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

 

Kupní smlouva 

Usnesení RM č. 71 – 10/2022 

RM doporučuje ZM schválit Kupní smlouvu č. 2022/32/15 - 252 na odprodej části pozemku  

p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa, o výměře 25 m2, pod novou distribuční trafostanicí v ul. 

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

 

AlzaBox - dodatek 

Usnesení RM č. 71 – 11/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2021/23/18 - 8, ohledně 

úpravy poplatku za elektrickou energii pro AlzaBox umístěný na části p. p. č. 3208, k. ú. Krásná 

Lípa (5 m2), parkoviště ul. Pražská, se společností Alza.cz a. s., se sídlem Jankovcova 1522/53, 

Praha, IČ 27082440, dle přílohy. 

 

Dodatek - ceník SSB2000 (software pro správu bytů a nebytových prostor) 

Usnesení RM č. 71 – 12/2022 

RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o servisní činnosti - program Optimum č. 2001/19/17 - 134 

ze dne 15. 1. 2002 - nový ceník s platností od 1. 1. 2023. 

 

Žádost o dotaci Nadace ČEZ 

Usnesení RM č. 71 – 13/2022 

RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci do Nadace ČEZ do programu Podpora regionů 2022 

na projekt Obnova vybavení jednotky SDH po požáru Hřensko. 

 

Smlouva o poskytnutí dotace - Nové zdroje pitné vody Krásný Buk, Kyjov 

Usnesení RM č. 71 – 14/2022 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,  

č. 2022/19/12 - 247, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha, IČ 00020729, na projekt "Průzkum, 

posílení a budování nových zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Krásný Buk a Kyjov". 

 

 



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

Dodatek č. 1 

Usnesení RM č. 71 – 15/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/11/14 - 129 s firmou SaM silnice a mosty 

Děčín, a. s., Oblouková 416/36, Děčín, IČ 25042751 na realizaci díla "Průzkum, posílení a 

budování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Krásný Buk a Kyjov", dle přílohy. 

 

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

Dodatek č. 1 

Usnesení RM č. 71 – 16/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/11/14 - 128 s firmou SaM silnice a mosty 

Děčín, a. s., Oblouková 416/39, Děčín, IČ 25042751 na realizaci díla" "Průzkum, posílení a 

budování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Vlčí Hora, Sněžná", dle přílohy. 

 

Dotace na vybavení JSDH 

Usnesení RM č. 71 – 17/2022 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční i neinvestiční dotace č. 2022/19/12 - 253 na 

poskytnutí dotace z Programu 2022 od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad 

Labem, IČ 70892156, na výstroj a výzbroj jednotky sboru dobrovolných hasičů v Krásné Lípě, 

dle přílohy. 

 

Technická výpomoc 

Usnesení RM č. 71 – 18/2022 

RM schvaluje technickou výpomoc na akci Jedlová 24 HRS 2022 - 4. ročník SAK Rumburk, z. s. 

dle žádosti. 

 

Komise pro projednávání přestupků 

Usnesení RM č. 71 – 19/2022 

RM bere na vědomí rezignaci Jiřího Vícha na členství v Komisi pro projednávání přestupků. 

 

Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změna ceny 

Usnesení RM č. 71 – 20/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování stravování mezi městem Krásná Lípa  

a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, s účinností od  

1. 9. 2022. 

 

Navýšení počtu dětí ve třídě v MŠ 

Usnesení RM č. 71 – 21/2022 

RM schvaluje pro školní rok 2022 - 2023 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy ul. Dittrichova, který stanovuje 

vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění: navýšení počtu dětí ve třídě 

z 24 na 28 dětí, tj. o 4 děti ve třídě. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru 

Usnesení RM č. 71 – 22/2022 

RM schvaluje udělení předchozího souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci Kostka Krásná 

Lípa k přijetí účelově určeného peněžního daru ve výši 500 Kč na provoz Klubu Včelka. 

 

 



Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádosti o dotace 

Usnesení RM č. 71 – 23/2022 

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. podání žádostí o dotace na rok 2023 na: 

- poskytování registrovaných sociálních služeb do výše krajem stanovené vyrovnávací platby  

  a daného spolufinancování, 

- projekt POSOSUK5 pro službu Osobní asistence na období 10/2022 - 12/2024, 

- předškolní klub Včelka, 

- Volnočasové aktivity pro děti, 

dle přílohy. 

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotaci 

Usnesení RM č. 71 – 24/2022 

RM schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krásná Lípa podání žádosti do Národního 

programu Životního prostředí Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady na projekt Školní zážitková 

zahrada. Výše dotace bude činit 500 000 Kč, což je 85 % celkových uznatelných nákladů. 

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotaci 

Usnesení RM č. 71 – 25/2022 

RM schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krásná Lípa podání žádosti do Národního plánu 

obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, Výzva 

MŠMT implementace "Reformy 3.2.2 Podpora škol." Maximální výše dotace bude činit  

3 948 000 Kč, s dobou realizace od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. 

 

Dotace spolky 

Usnesení RM č. 71 – 26/2022 

RM schvaluje poskytnutí dotace na činnost FS Křiničánek, z. s. v souladu s Dotačním 

programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2022 

a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy. 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 71 – 27/2022 

RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu na uspořádání členské schůze spolku 

LIPACI.NET, z. s., dle přílohy. 

 

IV. Informace 

 

Informace 

RM projednala následující informace a zápisy: 

- záznam z monitorovací návštěvy v průběhu realizace projektu Doplnění lokálního výstražného 

  a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro město Krásná Lípa, 

- nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu Děčín k 31. 8. 2022, 

- zápis z jednání Společenské komise ze dne 30. 8. 2022, 

- zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 15. 9. 2022. 

 

 

 

 

 

           Jan Kolář                                    Jana Drobečková 


