
USNESENÍ 

ze 4. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 16. 1. 2023 

 

 

I. Hlavní program 

 

Informace k činnosti a personálnímu stavu Policie ČR 

Usnesení RM č. 4 – 01/2023 

RM bere na vědomí informaci starosty Jana Koláře k činnosti a personálnímu stavu Policie ČR  

na Šluknovsku. 

RM schvaluje společný postup starostů v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska. 

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 4 – 02/2023 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2329/1 o výměře 4747 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem výstavby rodinného domu Tomáši Hejralovi, bytem Ševčíkova 982, Liberec za cenu  

592 050 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 části p. p. č. 2751/6, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 4 – 03/2023 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2751/6 o výměře 3 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Michalu Mrázkovi, bytem Hilmarova 979/2, Praha 5 za cenu 450 Kč. 

Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej p. p. č. 1126, k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení RM č. 4 – 04/2023 

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1126 o výměře 737 m2, k. ú. Vlčí Hora Miroslavu  

a Štěpánce Zimovým, oba bytem Přemyslovská 1919/41, Praha 3 z důvodu zachování pozemku 

pro potřeby města. 

 

Pronájem p. p. č. 976/5, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 4 – 05/2023 

RM schvaluje pronájem p. p. č. 976/5 o výměře 1076 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Jitce Melicharové, bytem Západní 2738, Varnsdorf, za podmínky, že v případě, že bude 

podána žádost o koupi předmětného pozemku nebo vyžaduje-li to veřejný zájem, bude 

výpovědní doba 3 měsíce. 

 

Směna pozemků 

Usnesení RM č. 4 – 06/2023 

RM doporučuje ZM neschválit směnu p. p. č. 1798 o výměře 2046 m2 a části p. p. č. 2989/1  

o výměře 154 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 220 o výměře 1760 m2 a p. p. č. 2987/2  

o výměře 459 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s firmou Komaxo, s. r. o., se sídlem Jateční 854, Kolín 

IČ 25740784, z důvodu zástavního práva na pozemcích žadatele. 

 

 

 



Souhlas s prodejem, resp. uzavřením zástavní smlouvy 

Usnesení RM č. 4 – 07/2023 

RM doporučuje ZM nevydat souhlas s prodejem p. p. č. 439/1, p. p. č. 440, p. p. č. 441/2  

a 441/10, vše k. ú. Krásná Lípa ani s uzavřením zástavní smlouvy na uvedené pozemky Dině 

Ruban, bytem Táboritská 432/2, Poděbrady a Ilyovi Sosonkinovi, bytem Kovanická 92, 

Poděbrady. 

 

Byty - pronájem - byt č. 14, Nemocniční 1156/16 - Dům se sociální službou 

Usnesení RM č. 4 – 08/2023 

RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Nemocniční 1156/16, Danuši Hroudové, bytem Nemocniční 

1149/12a, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

Byty - pronájem - byt č. 21, Nemocniční 1137/6 

Usnesení RM č. 4 – 09/2023 

RM schvaluje pronájem bytu č. 21, Nemocniční 1137/6, v tomto pořadí: 

1. Petr Dušek, bytem E. Krásnohorské 1097/57, Krásná Lípa, 

2. Martina Danitová, bytem Pražská 960/24, Krásná Lípa, 

3. Michal Venzara, bytem Klášterského 343/31, Liberec. 

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

III. Různé 

 

Byty - nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 4 – 10/2023 

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

 

Nebytový prostor - vyhlášení k pronájmu 

Usnesení RM č. 4 – 11/2023 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 5, Masarykova 16/1, o velikosti  

54,02 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

 

Využití areálu bývalé barevny firmy KOMAXO, s.r.o. 

Usnesení RM č. 4 – 12/2023 

RM se seznámila s návrhy společnosti KOMAXO, s. r. o. ve věci staveb na pozemku  

st. p. č. 164/1 k. ú. Krásná Lípa (bývalý Colortex). 

RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zabývat se nabídkou ke spolupráci se 

společností KOMAXO, s. r. o. 

 

Dotace Ústeckého kraje pro SDH Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 4 – 13/2023 

RM schvaluje podání žádosti o investiční dotaci na projekt "Dopravní automobil pro SDH Krásná 

Lípa" z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 

spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu. 

 

Dodatek č. 7 - pojištění majetku a odpovědnosti 

Usnesení RM č. 4 – 14/2023 

RM schvaluje dodatek č. 7 pojistné smlouvy č. 2019/12/19 - 347 s Generali Českou pojišťovnou 

a. s., Spálená 75/6, Praha 1, IČ 45272956, dle přílohy. 

 

 



Pohonné hmoty - výjimka z pravidel 

Usnesení RM č. 4 – 15/2023 

RM schvaluje v souladu s čl. III. odstavcem 7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající v přímém zadání jednomu dodavateli 

dodání pohonných hmot na provoz technických služeb města. 

 

Pohonné hmoty - odběr 

Usnesení RM č. 4 – 16/2023 

RM schvaluje objednání odběru pohonných hmot na provoz technických služeb města u firmy 

Unipetrol RPA, s. r. o. - Benzina, se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4, IČ 27597075. 

 

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 4 – 17/2023 

RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa, dle přílohy. 

 

Smlouva o podmínkách prodeje okrasných rostlin 

Usnesení RM č. 4 – 18/2023 

RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmínkách prodeje školkařských okrasných rostlin pro rok 

2023 č. 2023/34/17 - 6 s firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena firma služeb, se sídlem Bolívarova 

2092/21, Praha 6, IČ 16471636, dle přílohy. 

 

Válečný hrob Kyjov - dotace 

Usnesení RM č. 4 – 19/2023 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci a investičního záměru na rekonstrukci památníku 

(válečného hrobu) na hřbitově v Kyjově z programu -„Zachování a obnova historických hodnot 

I." Cenová nabídka na opravu 72 000 Kč. 

 

Smlouva o poskytnutí reklamy 

Usnesení RM č. 4 – 20/2023 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí reklamy č. 2023/19/29 - 8 mezi městem Krásná 

Lípa a organizací Attact from North, z. s., Rumburk, IČ 22665234, dle přílohy. 

 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu informací za rok 2022 

Usnesení RM č. 4 – 21/2023 

RM bere na vědomí Výroční zprávu v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím za rok 2022. 

RM bere na vědomí přehled žádostí o podání informací podle zákona 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím za rok 2022. 

 

Komise RM 

Usnesení RM č. 4 – 22/2023 

RM odvolává Mgr. Richarda Nagela na vlastní žádost z Komise výstavby a životního prostředí. 

 

Asistent prevence kriminality 

Usnesení RM č. 4 – 23/2023 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality na místní úrovni 2023 na 

projekt Krásná Lípa - Asistent prevence kriminality 2023. 

Celkové náklady na projekt budou v maximální výši do 340 000 Kč. RM schvaluje spoluúčast 

města v maximální výši 10% z celkových nákladů z organizační složky 0390. 



12. rozpočtové opatření 2022 

Usnesení RM č. 4 – 24/2023 

RM schvaluje 12. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy. 

 

Odprodej hasičského vozidla 

Usnesení RM č. 4 – 25/2023 

RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou nabídku havarované hasičské vozidlo značky Ford 

Transit Tomášovi Hrenákovi, Važská 404, Ladce a schvaluje Kupní smlouvu č. 2023/33/17 - 9,  

dle přílohy. 

 

Smlouva o technickém zabezpečení volby prezidenta České republiky - 2. kolo 

Usnesení RM č. 4 – 26/2023 

RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení volby prezidenta České republiky v roce 2023 

č. 2023/19/11 - 11 mezi městem Krásná Lípa a organizací Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa, p. o., dle přílohy. 

 

Pronájem NP - volby prezidenta České republiky - 2. kolo 

Usnesení RM č. 4 – 27/2023 

RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2023/22/11 - 10 na pronájem volební 

místnosti pro volby prezidenta České republiky v roce 2023 s Nobilis Tilia, s. r. o., se sídlem Vlčí 

Hora 147, Krásná Lípa, IČ 25497006, dle přílohy. 

 

Smlouva o zajištění hudební produkce Den Českého Švýcarska 

Usnesení RM č. 4 – 28/2023 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění hudební produkce č. 2023/19/29 - 12 na uspořádání 

koncertu v rámci Dne Českého Švýcarska mezi městem Krásná Lípa a My Se Ozvem s. r. o., Na 

Dračkách 843/24, Praha, IČ 14130742 dle přílohy. 

 

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software 

Usnesení RM č. 4 – 29/2023 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 2023/19/29 - 12 mezi 

městem Krásná Lípa a ALIS, spol. s r. o., Mariánská 538/21, Česká Lípa, IČ 00672414 dle 

přílohy. 

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 4 – 30/2023 

RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu na tyto akce: 

- Pravidelné zkoušky FS Dykyta pro rok 2023, 

- Výroční schůze KČT dne 28. 1. 2023, 

- Pravidelné zkoušky KKS pro rok 2023. 

 

Zpráva o plnění úkolů z 1. a 2. RM 

Usnesení RM č. 4 – 31/2023 

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 1. a 2. RM. 

 

IV. Informace 

 

Informace 

RM projednala následující informace a zápisy: 

- Nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu Děčín k 31. 12. 2022, 



- Žádost o umístění reklamní tabule, 

- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 10. 1. 2023, 

- Zápis z Kulturní komise ze dne 2. 1. 2023, 

- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 10. 1. 2023. 

 

 

 

 

 

       Jan Kolář                                    Jana Drobečková 


