
strana 1 24. dubna 2020

č. 607                   INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Pátek 24. dubna 2020

Příští číslo vyjde dle možností

Zastupitelé se sešli dvakrát krátce za sebou 24. 2. a 9. 3. 2020
První, ještě únorové jednání bylo mimořádně za-

řazeno, aby se zastupitelé poradili o situaci okolo 

prodeje Hotelu Beseda na Křinickém náměstí, ne-

boť na termín 26. 2. 2020 byla Dražební vyhláškou 

č. 1/2020 nařízena Finančním úřadem Rumburk 

dražba nemovitých věcí, konkrétně Hotelu Bese-

da. Vzhledem k nedobrému vývoji v užívání hotelu 

v  loňském roce, kdy pořádání romských zábav vy-

volávalo opakovaně problémy s  nepořádkem na 

náměstí, vandalismem a rušením nočního klidu, 

jsme měli obavy, aby hotel nebyl zakoupen pro 

provozování ubytovny, k tzv. obchodu s chudobou. 

Několik pokojů již bylo podobně využíváno.

Nejnižší dražební podání bylo stanoveno na částku 

6,2 mil. korun. Objekt byl současně nabízen k pro-

deji prostřednictvím realitních kanceláří za cenu 

9,9 mil. korun. Je však zatížen nepřehlednou řadou 

exekučních a dalších závazků. Jednání o přímém 

prodeji naše právní zástupkyně JUDr. Ruthová, jako 

velmi rizikovou, městu nedoporučila.

Zastupitelé rozhodli o tom, že se město dražby zú-

častní s  cílem objekt zakoupit a stabilizovat situa-

ci v  samém centru města. Následně se sešla Rada 

města Krásná Lípa, která v  neveřejném jednání 

stanovila maximální kupní částku (byla dostatečně 

vysoká) a pověřila starostu účastí v  dražbě. Draž-

ba hotelu Beseda rozhodnutím Finančního úřadu 

byla den před konáním dražby 25. 2. 2020 zrušena. 

Bohužel jsme tak přišli o možnost aktivně situaci 

ovlivnit.

Druhé jednání, již dle schváleného plánu práce, se 

konalo 9. 3. 2020 a na programu bylo především 

projednání stavu připravovaných investičních 

akcí na letošní rok. Jsou připraveny stavby nových 

chodníků (ulice Křižíkova a Masarykova, část k ná-

draží), rekonstrukce stávajících (Smetanova ulice ke 

hřbitovu a Kyjovská kolem EMG). Stavět se bude i 

nové parkoviště ve Vlčí Hoře. Proběhne 2. etapa 

modernizace veřejného osvětlení LED technologií. 

V  druhé polovině roku pak začne výstavba další 

etapy víceúčelového prostoru pod hrází rybníka 

Cimrák. Proběhnou opravy dalších místních komu-

nikací v min. částce 2 mil. korun. Jsou podány další 

žádosti o dotace, např. na zateplení modrého domu 

s pečovatelskou službou nebo na přístavbu základ-

ní školy. Výsledky dotačních řízení budou známy až 

v průběhu roku, realizace pak proběhne až v  roce 

následujícím.

Dále byla zastupiteli projednána Zpráva o činnosti 

České Švýcarsko, o. p. s. Společnost prošla kritickým 

obdobím, je však fi nančně i personálně stabilizova-

ná. V  regionu plní řadu důležitých funkcí v propa-

gaci a rozvoji cestovního ruchu, environmentální 

výchově atd., a s novým ředitelem Janem Šmídem 

získala i novou energii.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo i Zprávu o vý-

sledcích fi nančních kontrol – nebyly zjištěny žádné 

nedostatky!

Následně byly schváleny členské příspěvky do or-

ganizací, jichž je město členem a v nichž aktivně pů-

sobí: Hospodářská a sociální rada Děčínska, Eurore-

gion NISA, Euroregion LABE, Destinační fond ČŠ, 

DMO Lužické hory a Dobrovolný svazek obcí Sever.

Bylo schváleno přijetí dotace na pečovatelskou 

službu na rok 2020 ve výši 714 tis. korun. Zároveň 

byly schváleny i výsledky městského dotačního 

programu pro podporu kulturní, sportovní a tělo-

výchovné činnosti. Bylo rozděleno 309 tis. Kč na 

činnost, 321 tis. Kč na akce, 10 tis. Kč zbývá jako 

rezerva na mimořádné účely. Součástí podpory je 

bezplatný pronájem potřebných prostor a technic-

ká podpora od Technických služeb města.

Zastupitelstvo města rozhodlo také, při příležitosti 

150 let povýšení Krásné Lípy na město a jako vý-

raz ocenění a pocty k historickému přínosu rodiny 

Dittrichových, o změně názvu ulice Smetanova na 

Dittrichova. Jméno C. A. Dittricha ponese i městský 

park. Vedle Frindovy či Stradalovy ulice tak bude 

mít naše město i ulici pojmenovanou po největším 

mecenáši krásnolipské historie.

V  pozemkové agendě stojí za zmínku prodej dal-

šího pozemku na stavbu rodinného domu v rámci 

akce „Pozemky zdarma!“

Zastupitelé také schválili plán kontrol, které letos 

vykoná kontrolní výbor ZM. Proběhne kontrola do-

držování podmínek a uplatňování dotačního pro-

gramu na podporu kulturní, sportovní, tělovýchov-

né činnosti a práci s mládeží, připravenost města na 

období sucha, zajištění vody pro občany atd.

Jan Kolář, starosta města
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Poděkování všem, kteří nám pomohli! Koncert Jiřího Bárty 
v kapli ve Vlčí Hoře

Uklízeli Křinici koronaviru navzdory Pokračujeme 
v přípravách komplexních 
pozemkových úprav

Violoncellista Jiří Bárta nám při přípravě 
koncertu ve Vlčí Hoře poskytl krátký rozhovor

Na sváteční koncert si zajít nemůžeme, ale můžete ho shlédnout díky moderním technologiím v bezpečí domova. Pan Jiří Bárta za námi přijel, 
aby zahrál pro radost všem! Je to zároveň naše poděkování těm, kteří nám se samozřejmostí pomohli v těžkých chvílích zákazů, chaosu a zmatků. 
Děkujeme!

Koncert můžete shlédnout ve videogalerii na stránkách www.krasnalipa.cz v menu život.

Nejen krásné jarní počasí a probouzející se 
příroda, ale také možnost udělat něco užiteč-
ného. To byla pro všechny, kteří se zapojili do 
letošního úklidu Křinice, hlavní myšlenka, a 
tak nazuli holínky, nasadili roušky a rukavice a 
vydali se podél břehů říčky Křinice.

Jako první se do akce zapojila a několik úseků 
vyčistila rodina Churáčkových. Rodiče s dětmi 
uvítali možnost zúčastnit se letošního úklidu, 
který jinak probíhá v  době, kdy jsou všichni 

v  zaměstnání nebo ve škole. Také Hrnečkovi 
a Caklovi nelenili a vrhli se do práce na dvou 
úsecích směrem k  Fakultě v  Kyjově. Marján-
ka Krásnolipská se svou partou prošla břehy 
Křinice kolem penzionu Na Bělidle. V  centru 
města se do úklidu zapojily paní učitelky z MŠ 
Motýlek.

Všem, kteří přišli vyčistit břehy a koryto Křini-
ce, děkujeme.

Ve středu 11. března 2020 se na radnici ko-

nalo další jednání sboru zástupců vlastníků 

pozemků při přípravě komplexních pozem-

kových úprav pro katastrální území Krásný 

Buk. Do podkladů mohli nahlížet i občané a 

vlastníci dotčených pozemků. Komplexní po-

zemkové úpravy umožní např. přípravu a re-

alizaci protipovodňových opatření, opatření 

pro zadržování vody v  krajině, výsadby alejí, 

úpravy cest, budování malých vodních ploch 

apod. V našem městě jsou v přípravě i úpravy 

v katastru Kyjov.

*Posluchači se s Vámi měli možnost v našem okolí setkat relativně často. Mohli jsme Vás slyšet 
třeba v Lobendavě, ve Filipově a Lipové, i u nás v Krásné Lípě. Máte ke Šluknovsku a krajině ko-
lem nějaký zvláštní vztah?

Jiří Bárta: Řekl bych přímo srdeční. Rodiče koupili chaloupku na kopci nad Lobendavou v roce 
mého narození. Takže do těchto končin jezdím vice než padesát let. Miluju zdejší krajinu, nachá-
zím tu klid a soustředění, ve velkém městě těžko dosažitelné. A samozřejmě si uvědomuju zdejší 
problémy a nevím jak pomoci, snad něčím takovým jako byl koncert ve Vlčí Hoře?

*Koncert, který jste aktuálně odehrál v kapli ve Vlčí Hoře, byl velmi specifi cký. Vzhledem k okol-
nostem byl bez diváků, jen s minimálním realizačním týmem, který připravoval jeho videozá-
znam. Jak se Vám hrálo pro pět diváků?

Jiří Bárta: Bachovy Suity nebo volná věta z Kodályho sonáty ani velké publikum nepotřebují, je 
to sugestivní a introvertní hudba, dialog skladatele s violoncellem. Takže to byla vlastně ideální 
konstelace. A navíc, vy jste byli to nejpozornější publikum, jaké si lze představit, prázdná kaple 
má nádhernou akustiku, zpěv ptáků mne v tichých pasážích podpořil – co více si lze přát?

*Současná nouzová situace zásadně komplikuje život i umělcům. Rušené koncerty, uzavřené 
hranice... Dá se najít i nějaké pozitivum v této složité době?

Jiří Bárta: Více času na blízké, více času na vše, seberefl exe, pozastavení uprostřed často nesmy-
slného chvatu. A vybírání úspor – přece peníze kazí charakter!
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Kulturní dům v Krásné Lípě patřil dětem a jejich maskám

Název projektu: INOVACE IS NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO/MODERNIZACE 
EXPOZICE ČESKÉ ŠVÝCARSKO – ŽIVOT, TAJEMSTVÍ, INSPIRACE

Projekt města podpořený z Národního programu Životního prostředí

Sobotní odpoledne plné tanečků, soutěží, zábavy i vlastního tvoření 
z balónků si užily děti v krásnolipském kulturním domě. 7. března 2020 
se tam konal dětský karneval, kterým provázel balónkový baron Daniel 
Syrovátka. Karnevalovou atmosféru plnou nadšeného dovádění dětí, 
masek, tance a barev podtrhlo osvětlení, o které se spolu s hudbou sta-
ral DJ Jirka Koubek. Nechyběla spousta balónku různých barev a tvarů, 

představení všech masek na pódiu, odměny pro soutěžící a na závěr 
volná zábava s  hudbou, během které si děti mohly od balónkového 
barona nechat z balónku vyrobit zvířátko, srdce a další. A s maskou na 
karneval přišli nejen děti. Spolu s nimi se do masek převléklo i několik 
dospěláků z jejich doprovodu a moderátor balónkový baron.

Předmět projektu: Inovace IS NP České Švýcarsko/modernizace Expozice České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace. 

Hlavní cíle projektu: Zlepšení životního prostředí – podpora udržitelného cestovního ruchu, zvýšení/udržení informovanosti návštěvníků Ná-
rodního parku České Švýcarsko a regionu České Švýcarsko. Zlepšení kvality života občanů ve městě Krásná Lípa, které se z části nachází na území 
Národního parku České Švýcarsko a vzhledem ke své poloze plní funkci centra Českého Švýcarska, a to tím, že budou profi tovat na hospodářských 
výsledcích vzešlých z trvale udržitelného cestovního ruchu. Podpora udržitelného rozvoje města Krásná Lípa.

Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 176 470 Kč

Výše příspěvku SFŽP:  999 999 Kč

Výše příspěvku žadatele:  176 471 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 23. 8. 2019

Tento projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz
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SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:

Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 7. 5. 
/ 21. 5. 

Vlčí Hora, Zahrady: 4. 5. / 18. 5.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3. 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 
833, nebo na TS města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2020 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na 
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 2020. Změna se týká 
nádob s červenou a bílou nálepkou.

Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden, od 
1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.

Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, 
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Schodiště do Domu 
Českého Švýcarska 
prochází rekonstrukcí

Problémový chodník 
ke hřbitovu projde 
rekonstrukcí

Pokračujeme 
v rekonstrukci 
chodníků

Kůrovec řádí 
i v Městském parku

Probíhá rekonstrukce hlavního schodiště do 
Domu Českého Švýcarska. Využíváme situace, 
kdy jsou infocentrum a expozice uzavřené.

Několik dalších smrků padlo kvůli kůrovcové 
kalamitě v  Městském parku. Pracovníci TS je 
postupně likvidují. Postupně je však nahra-
díme jinými jehličnany. Turistické značení se 
snažíme zachovat alespoň provizorně.

Pracovníci našich TS zahájili rekonstrukci 
chodníku od dětského domova ke hřbitovu.

V souběhu s rekonstrukcí přilehlé krajské ko-
munikace rekonstruujeme chodník v Kyjovské 
ulici u EMG.
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Od 20. dubna jsou MěÚ a sběrný dvůr opět otevřeny.
Platí opatření v souvislosti s omezením šíření koronaviru 
Vážené spoluobčanky, vážení spoluo-
bčané,

v návaznosti na usnesení vlády č. 399 
ze dne 9. dubna 2020, kterým se všem 
orgánům veřejné moci a správním 
orgánům nařizuje, aby v rámci všech 
svých pracovišť dodržovaly zpřísněná 
hygienická pravidla provozu, a to ode 
dne 20. dubna 2020, přijal Městský 
úřad Krásná Lípa tato opatření:

–  Upřednostněte písemný, 
elektronický či telefonní kontakt.

 Kontakty na naše pracovníky 
najdete na poslední straně.

–  V případě potřeby osobního 
jednání:

1)  Před vstupem zvoňte na zvoleného 
pracovníka úřadu.

2) Používejte ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), jako je 
respirátor, rouška, ústenka, šátek, 
šál nebo jiné prostředky, které brání 
šíření kapének.

3) Dodržujte odstup mezi osobami mi-
nimálně 2 m.

Všechna nařízení jednotlivých mini-
sterstev nám stále doporučují mini-
malizovat počet našich úředníků na 
pracovištích, a tak snížit nebezpečí. 
Současně máme jednoznačné pokyny 

Pokladní hodiny 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Úterý 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 
Pátek 8.00 – 11.30  

Úřední hodiny MěÚ 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Pátek 8.00 – 11.30  

Provozní doba sběrného dvora 
Pondělí 7.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Úterý 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Středa 7.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Čtvrtek 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Pátek 7.00 – 13.00  
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 

minimalizovat i počty Vás, občanů, ve 
smyslu shromažďování v objektech a 
současně obnovit svou činnost tak, 
abyste mohli využít služeb městského 
úřadu k zajištění Vašich úředních zále-
žitostí.

Bez Vaší pomoci a spolupráce 
s Vámi však jen těžko zvládneme 
dostát všem těmto požadavkům.

Nebojte se. Společně to: „Zvládneme!“

Mgr. Lucie Hanková, tajemnice MěÚ
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Donáška knih do domu
Městská knihovna Krásná Lípa

nabízí svým registrovaným 
čtenářům donášku knih do domu.
Objednávky po – pá: 8.00 – 11.00
na telefonním čísle 412 354 837.

Dodržení hygienických opatření je samozřejmostí.

V souvislosti s koronavirem 
byly pro občany spuštěny 
bezplatná celostátní 
informační linka 1212 a nové 
webové stránky

Město Krásná Lípa, 
výdej textilních 
ochranných roušek

MZČR prosí všechny občany, aby linku 155 vy-
užívali výhradně v případě ohrožení života! Pro 
všechny další případy je zřízena nová bezplatná 
celostátní informační linka 1212, která slouží jako 
základní informační linka a rozcestník pro občany. 
Na této lince jsou poskytovány základní informa-
ce týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19, 
které způsobuje. Na lince jsou proškolení operá-
toři, zaměstnanci ministerstev, ale také dobrovol-
níci z řad veřejnosti.

V souvislosti s koronavirem v České republice 
byly spuštěny také nové webové stránky https://
koronavirus.mzcr.cz/ Veřejnost zde najde všechny 
důležité kontakty, doporučené postupy, informa-
ce pro zdravotníky, informace pro zaměstnance a 
zaměstnavatele, vydaná opatření a doporučení, 
tiskové zprávy a aktuality, dále také vývoj ve světě 
a přehled států s vysokým rizikem přenosu náka-
zy, a potřebné materiály ke stažení.

Ochranné roušky si můžete v případě potřeby vy-

zvednout:

-  Kostka Krásná Lípa (Dům služeb) – v pracovní 

dny 8:00 – 14:00 hod.

-  Městský úřad – v pracovní dny 8:00 – 14:00 

hod., pondělí a středa do 16:00 hod.

Roušky jsou poskytovány bezplatně v počtu 1 ks 

na osobu, podmínkou je evidence.
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CEDR nabízí telefonickou 
psychosociální podporu

Kontejnery na textil jsou 
dočasně mimo provoz

Jak nakládat s odpadem v době nouzového stavu?

Cítíte se sami? Potřebujete si popovídat? Po-

třebujete slyšet slova podpory? CEDR – komu-

nitní spolek nabízí v  současné nelehké době 

telefonickou psychosociální podporu. Na 

Vaše telefonáty se těší Marcela – tel. 608 303 

908, Veronika – tel. 727  896 692 a Mirek – 

775 233 703.

Z důvodu pandemie koronaviru jsou dočasně 

mimo provoz bílé kontejnery na textil umís-

těné na sběrném dvoře, na sídlišti a u školní 

jídelny. Neodkládejte pytle s  textilem vedle 

kontejnerů, textil uchovávejte dočasně doma. 

Kontejnery budou opět v provozu od 18. květ-

na 2020.

Dbejme na maximální míru ochrany a osobní 

hygienu při nakládání s odpady. Před a po ma-

nipulaci s odpady si pokaždé pečlivě umyjme 

ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijme 

dezinfekční gel. Chraňme svého popeláře – 

mysleme na pracovníky odpadových fi rem a 

neodkládejme své odpady mimo kontejnery a 

popelnice, aby s nimi popeláři nemuseli přijít 

do přímého kontaktu.

Pokud nejsme v karanténě – nakládejme se 

svými odpady jako doposud a třiďme, jak jsme 

zvyklí. Ale soustřeďme se více na zmenšení ob-

jemu – maximálně sešlapávejme a mačkejme 

odpad tak, aby kapacita kontejnerů na třídě-

ný odpad vydržela co nejdéle. Směsný odpad 

nadále ukládejme do černých popelnic a kon-

tejnerů k tomu určených. Použité jednorázové 

ochranné pomůcky (roušky/ respirátory/ ruka-

vice) ukládejme do plastového pytlíku, pevně 

zavažme, a pak dejme do dalšího plastového 

obalu, znovu pevně zavažme a vhazujme je 

výhradně do popelnic a kontejnerů na směs-

ný odpad. V žádném případě je nedávejme 

do barevných kontejnerů (papír, plast, textil). 

Chraňme tak společně pracovníky třídících li-

nek, kterým by jinak hrozilo riziko nákazy. 

Pokud jsme v karanténě – po tuto dobu 

netřiďme odpady = neodkládejme je do ba-

revných kontejnerů. Veškerý odpad (včetně 

roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od-

kládejme do pevného plastového pytle (s min. 

tloušťkou 0,2 mm). Po naplnění (nejpozději 

však do 24 hodin) pytel pevně zavažme a na 

povrchu ošetřme dezinfekčním prostředkem. 

Poté jej můžeme odložit do popelnic a kon-

tejnerů na směsný odpad. Použijeme-li pytle 

z tenčího materiálu, je nutné takové obaly 

zdvojit. Plastový pytel proto vložme ještě do 

druhého pytle a zavažme. Dezinfekcí ošetře-

me povrch vnějšího pytle.

Hasiči
Zdravotnická 

záchranná služba
Policie

pracoviště mobilní

Podatelna MěÚ 412 354 820 777 938 829

Jan Kolář starosta 777 938 828

Jana Drobečková místostarosta 721 828 939

Lucie Hanková tajemnice 774 930 300

Václav Danita
velitel JPO,
 TOOB

603 893 634

Jiří Suda zástupce
velitele JPO 723 410 901

V případě přímého ohrožení života, zdraví a majetku

Bezplatná Infolinka ke koronaviru 1212

Kontakty a informace v nouzi – TÍSŇOVÉ LINKY

Evropské číslo tísňového volání

Krajská hygienická stanice: 736 233 176, 704 829 502, 703 365 986

Kontakty a informace v nouzi – ostatní kontakty

150 155 112
158 

725 524 781

Město
Krásná Lípa

Hasiči JSDH 
Krásná Lípa

Telefon
Subjekt Jméno Funkce



strana 8 24. dubna 2020

Název projektu: PARKOVIŠTĚ - PRAŽSKÁ ULICE, KRÁSNÁ LÍPA - 
CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Název projektu: SNÍŽENÍ SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ - KRÁSNÁ LÍPA 
- CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Předmět projektu: Vybudování parkoviště jako návštěvnické infrastruktury, která posílí roli města Krásná Lípa jakožto Centra Českého Švýcarska. 

Hlavní cíl projektu: Podpora udržitelného rozvoje města Krásná Lípa – jedním z úkolů Centra Českého Švýcarska je odklonit návštěvníky z nejna-
vštěvovanějších oblastí Národního parku České Švýcarsko a poskytnout jim adekvátní zázemí na co nejvyšší úrovni.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 668 595 Kč

Výše příspěvku SFŽP:  1 418 306 Kč

Výše příspěvku žadatele: 250 289 Kč

Termín zahájení realizace projektu:  5. 6. 2019  

Tento projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního pro-
středí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Předmět projektu: Částečná rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení ve městě Krásná Lípa (v místních částech specifi kovaných 
v projektové dokumentaci), zahrnující výměnu svítidel, výložníků, napájecích kabelů, připojovacích svorek. 

Hlavní cíl projektu: Zlepšení životního prostředí – snížení světelného znečištění. Zlepšení kvality života občanů ve městě Krásná Lípa, které se 
zčásti nachází na území Národního parku České Švýcarsko a vzhledem ke své poloze plní funkci centra Českého Švýcarska. Podpora udržitelného 
rozvoje města Krásná Lípa.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 044 420 Kč

Výše příspěvku SFŽP:  1 720 257 Kč

Výše příspěvku žadatele:  324 163 Kč

Termín zahájení realizace projektu:  20. 9. 2019  

Tento projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního pro-
středí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 9. 3. 2020

Informace o připravovaných investicích
Usnesení ZM č. 9 – 01/2020 
ZM bere na vědomí informaci Jana Koláře, 
starosty města o připravovaných investičních 
akcích v roce 2020.
 
Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko  
Usnesení ZM č. 9 – 02/2020 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. 
České Švýcarsko předloženou Janem Šmídem, 
ředitelem. 
 
Zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za 
rok 2019 
Usnesení ZM č. 9 – 03/2020 

ZM schvaluje zprávu o výsledcích fi nančních 
kontrol za rok 2019 dle přílohy.  

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní 
smlouvy - byt č. 2, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 9 – 04/2020 
ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a 
závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13 - 271 na 
byt č. 2, Nemocniční 1149/12a, uzavřené 
s MUDr. Janem Marhanem, bytem Hálkova 
7, Rumburk, na Jana Marhana, bytem Příkrá 
939/6, Rumburk. 

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní 

smlouvy - byt č. 3, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 9 – 05/2020 
ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a 
závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2004/40/17 - 359 na 
byt č. 3, Nemocniční 1149/12a, uzavřené 
s Miloslavem Dvořákem, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa, rovným dílem na Petra 
Dvořáka, bytem Sluneční 2484, Česká Lípa 
a Moniku Prokopovou, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa. 

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní 
smlouvy - byt č. 31, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 9 – 06/2020 

Projekty města podpořené z Národního programu Životního prostředí
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ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a 
závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2007/40/17 - 2 na 
byt č. 31, Nemocniční 1149/12a, uzavřené s 
Kateřinou Marhanovou, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa, na Matěje Koubského, 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa. 

Prodej p. p. č. 1220/1, části p. p. č. 1565 a 
části p. p. č. 1182/4, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 9 – 07/2020 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1220/1 o výměře 
194 m2, části p. p. č. 1565 o výměře 165 m2 a 
části p. p. č. 1182/4 o výměře 838 m2, vše k. ú. 
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Anně Frits-
che, bytem Sněžná 42, Krásná Lípa za cenu 53 
865 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.  

Prodej částí p. p. č. 441/2, p. p. č. 441/10, p. 
p. č. 439/1 a p. p. č. 440, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 9 – 08/2020 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 440 o výměře 
153 m2, části p. p. č. 439/1 o výměře 290 m2, 
části p. p. č. 441/10 o výměře 317 m2 a části 
p. p. č. 441/2 o výměře 687 m2, vše k. ú. Krás-
ná Lípa za účelem výstavby rodinného domu 
Dině Ruban a Ilyovi Sosonkinovi, oba bytem 
Táboritská 432/2, Poděbrady za cenu 128 650 
Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základ-
ní výměru 12 350 Kč, porosty 56 300 Kč). Pro-
dej bude realizován podle oddílu I., čl. 2 odst. 5 
a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

Prodej částí p. p. č. 1937/1, p. p. č. 1902/5 a 
p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 9 – 09/2020 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1937/1, 
části p. p. č. 1902/5 a části p. p. č. 1857/9, vše 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zajištění přístupu 
Andreji a Aleně Vnenkovým, oba bytem B. Kra-
wce 3160, Varnsdorf z důvodu vydaného ne-
souhlasu s rozdělením pozemků.  

Prodej p. p. č. 261/33, části p. p. č. 261/4 
nebo části p. p. č. 557/2, vše k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 9 – 10/2020 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 261/33 o výmě-
ře 1107 m2, části p. p. č. 261/4 a části p. p. č. 
557/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 
výstavby rodinného domu a parkovacího stání 
Lukáši Pelantovi, bytem Sellnerova 356, Mladá 
Boleslav z důvodu zachování pozemků pro 
potřeby města. 

Prodej p. p. č. 278/2, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 9 – 11/2020 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 278/2 o výměře 
295 m2, k. ú. Krásný Buk Jiřině Buriánkové, by-
tem Řetězová 11/102, Děčín a Pavlu Buriánko-
vi, bytem Krásný Buk 88, Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady z důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města. 

Prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 9 – 12/2020 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1857/9, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Maxu a Miroslavě Eichhoff , bytem Havlíčkova 
951/10, Krásná Lípa z důvodu zpracované zá-
stavbové studie. 

Prodej p. p. č. 1309/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 9 – 13/2020 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1309/3 o vý-

měře 13668 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Radimu Kosovi, 
bytem Kyjovská 350/81, Krásná Lípa z důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města. 

Zrušení usnesení o prodeji a odkoupení po-
zemků 
Usnesení ZM č. 9 – 14/2020 
ZM ruší usnesení ZM č. 19-18/2018 ze dne 11. 
6. 2018 o prodeji části p. p. č. 1460, k. ú. Vlčí 
Hora p. Kaděrovi, části p. p. č. 1460, k. ú. Vlčí 
Hora p. Steckerové a odkoupení části p. p. č. 
26/1, k. ú. Vlčí Hora od p. Steckerové z důvodu 
nezájmu žadatelů. 

Revokace usnesení 
Usnesení ZM č. 9 – 15/2020 
ZM doplňuje usnesení ZM č. 7-15/2019 ze dne 
12. 12. 2019 o prodeji p. p. č. 525/2 a p. p. č. 
529/2, vše k. ú. Krásný Buk tak, že prodej bude 
realizován po vydání příslušných povolení na 
veřejný zdroj pitné vody na sousedním po-
zemku.

Prodej části p. p. č. 27/6, k. ú. Vlčí Hora  
Usnesení ZM č. 9 – 16/2020 
ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 7-19/2019 
ze dne 12. 12. 2019, kdy se výměra prodáva-
ného pozemku mění ze 129 m2 na 152 m2 a 
kupní cena z 9 805 Kč na 10 840 Kč. 

Členské příspěvky  
Usnesení ZM č. 9 – 17/2020 
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná 
Lípa na rok 2020 do:
1) HSRD ve výši 5 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 265 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 13 812 Kč,
4) Destinační fond ve výši 26 450 Kč,
5) DMO Lužické a Žitavské hory ve výši 20 000 
Kč,
6) DSO Sever ve výši 24 395 Kč. 

Změna názvu ulice 
Usnesení ZM č. 9 – 18/2020 
ZM schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. s) 
zákona o obcích změnu názvu ulice Smetano-
va na ulici Dittrichova. ZM ukládá Janě Dro-
bečkové zajistit označení této ulice. 

20. Označení veřejného prostranství 
Usnesení ZM č. 9 – 19/2020 
ZM schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. 
s) zákona o obcích označení veřejného pro-
stranství a to Městský park C. A. Dittricha. 
ZM ukládá Janě Drobečkové zajistit označení 
tohoto prostranství. 

Pečovatelská služba 2020 
Usnesení ZM č. 9 – 20/2020 
ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou 
službu pro rok 2020 z programu Podpora so-
ciálních služeb v Ústeckém kraji 2020 od Ús-
teckého kraje ve výši 713 900 Kč. ZM schvaluje 
realizaci projektu. 
 
Dotace spolky  
Usnesení ZM č. 9 – 21/2020 
ZM schvaluje rozdělení dotací v souladu s 
Dotačním programem na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mlá-
deží pro rok 2020 a uzavření příslušných veřej-
noprávních smluv dle upravené přílohy.

Dotace - neschválení  
Usnesení ZM č. 9 – 22/2020 
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům 
v souladu s Dotačním programem na podpo-

ru kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží pro rok 2020 dle upravené 
přílohy. 
 
Dotace na podporu výstavby RD 
Usnesení ZM č. 9 – 23/2020 
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
2020/15/15 - 72 o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Krásná Lípa na rok 2020 pro Dotač-
ní program na podporu výstavby rodinných 
domů s Mgr. Lucií Hankovou, Sokolská 222/6, 
Krásná Lípa a Janem Švarcem, Tovární 672, 
Šluknov, ve výši 42 000 Kč. 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 9 – 24/2020 
ZM schvaluje Smlouvu č. 2020/16/15 - 19 o 
zřízení věcného břemene vrchního vedení el. 
kabelu nad pozemky města p. p. č. 1057/1, k. ú. 
Krásný Buk, s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Tep-
lická 874/8, Děčín, IČ 24729035. 

Užívání závěsného odznaku  
Usnesení ZM č. 9 – 25/2020
ZM stanovuje členku zastupitelstva města 
Drahoslavu Lehoczkou k užívání závěsného 
odznaku se státním znakem České republiky 
při občanských obřadech a obřadech vítání 
občánků. ZM tímto pověřuje jmenovanou 
členku ZM na celé volební období 2020 - 2022. 
Jmenovaná s tímto vyslovila souhlas. 
 
Pracovně právní vztah 
Usnesení ZM č. 9 – 26/2020 
ZM souhlasí se vznikem pracovněprávního 
vztahu mezi městem Krásná Lípa a Václavem 
Hiekem, zastupitelem ve věci přípravy podkla-
dů a knihy s názvem Německé století 
v nejsevernějších Čechách 1919 - 2019.

Kontrolní výbor ZM  
Usnesení ZM č. 9 – 27/2020 
ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM Krásná 
Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 2020:
-  náplň práce preventisty kriminality a její 

dodržování,
-  plnění usnesení RM a ZM, 
-  dodržování podmínek a uplatňování do-

tačního programu na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s 
mládeží, 

-  připravenost města na suché období, zajiš-
tění vody pro občany atd. 

 
Dům Českého Švýcarska - objekt 
Usnesení ZM č. 9 – 28/2020 
ZM schvaluje zřízení nové organizační složky 
města Krásná Lípa 0377 - Dům ČŠ (objekt). 

1. rozpočtové opatření 2020 
Usnesení ZM č. 9 – 29/2020 
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy.  

Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 9 – 30/2020 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuze členů ZM:
a)  zabývat se úpravou prostranství v prostoru 

bývalé Dittrichovy vily,
b)  oslovit majitele Pivovaru ohledně hlučnosti 

při zásobování a stání aut v křižovatce, kte-
ré omezují silniční provoz.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

O věřovatelé zápisu: Jiří Vích, 
PaedDr. Zbyněk Šedivý
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I. Hlavní program

Krizová opatření města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 28 – 01/2020   
RM projednala Usnesení Vlády ČR ze dne 15. 
března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření 
v souvislosti se šířením koronavirové infekce.
RM projednala informace starosty města o 
jednání Krizového štábu dne 16. 3. 2020 a 
schvaluje návrh krizových opatření dle přílohy.
RM ukládá starostovi města zveřejnit schválená 
opatření a nabídku pomoci občanům města.

 III. Různé

Inventarizace majetku 
Usnesení RM č. 28 – 02/2020   
RM schvaluje harmonogram úkolů k 
zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace 
majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 
2020 a termíny konání všech inventur dle 
předloženého návrhu.
RM schvaluje složení hlavní inventarizační 
komise a složení jednotlivých inventarizačních 
komisí pro rok 2020 dle Harmonogramu 

úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné 
inventarizace majetku a závazků města Krásná 
Lípa pro rok 2020.
 
2. rozpočtové opatření 2020 
Usnesení RM č. 28 – 03/2020   
RM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy.

Jan Kolář, 
Jana Drobečkov á

Usnesení z 28. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 16. 3. 2020 

Usnesení z 29. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 6. 4. 2020

I. Hlavní program

Závěry z jednání 9. ZM  
Usnesení RM č. 29 – 01/2020   
RM projednala průběh a závěry z jednání 9. 
ZM a ukládá:
a)  Ing. Petru Simandlovi - zabývat se úpravou 

prostranství za náměstím - v prostoru býva-
lé Dittrichovy vily,

b) Janu Kolářovi - oslovit majitele pivovaru 
ohledně hlučnosti při zásobování a stání 
aut v křižovatce, omezující silniční provoz.

 
Nouzový stav 
Usnesení RM č. 29 – 02/2020   
RM projednala a schvaluje postup starosty 
města při zajištění nouzového stavu vyhláše-
ného Vládou ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvis-
losti s prokázáním výskytu koronaviru (ozna-
čovaný jako SARS CoV-2).
RM schvaluje čerpání fi nančních prostředků 
organizační složky 0369 rozpočtu města (tzv. 
krizová rezerva), dle přílohy.
RM schvaluje organizační opatření v provozu 
MěÚ v souvislosti s nouzovým stavem.
RM bere na vědomí organizační opatření v 
provozu ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. a Kostka 
Krásná Lípa, p. o. v souvislosti s nouzovým sta-
vem.
RM vyjadřuje poděkování dobrovolníkům, 
organizacím a fi rmám, které poskytly po-
moc městu Krásná Lípa při zajištění osob-
ních ochranných prostředků, desinfekčních 
prostředků a technické asistence pro občany 
města.
 
II. Došlá pošta

Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 29 – 03/2020   
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy č. 2019/25/26 - 331 na byt č. 4, Ky-
jovská 625/53 s Jakubem Suchardou, bytem 
Kyjovská 625/53, Krásná Lípa, 
k 31. 5. 2020. 

Byty - pronájem - byt č. 1, Nemocniční 
952/18 
Usnesení RM č. 29 – 04/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Nemocniční 
952/18, v tomto pořadí:
1. Lucie Navrátilová, bytem Chřibská 314, 
Chřibská,
2. Robert Shejbal, bytem Havlíčkova 566/12, 
Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

Nebytové prostory - pronájem nebytového 
prostoru č. 5, Masarykova 16/1 
Usnesení RM č. 29 – 05/2020   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem nebytového prostoru č. 5, Masa-
rykova 16/1 se Sandrou Mučoli, bytem Lesní 
2961, Varnsdorf, IČ 08468559, za účelem pro-
vozu kadeřnictví.

Byty - pronájem - byt č. 3, Smetanova 285/2 
Usnesení RM č. 29 – 06/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Smetano-
va 285/2, Anatoliji Iljukovi, bytem Sportovní 
166/9, Rumburk, v obecním zájmu po dobu 
provozování praxe zubního lékaře v Krásné 
Lípě. Pronájem započne po dokončení rekon-
strukce bytu. Veškeré další opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady. 

Byty - pronájem - byt č. 48, Nemocniční 
1137/6 
Usnesení RM č. 29 – 07/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 48, Nemocnič-
ní 1137/6, Petře Exnerové, bytem Legií 2569, 
Varnsdorf, v obecním zájmu po dobu zaměst-
nání v zubní ordinaci v Krásné Lípě. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - nájemní smlouva 
Usnesení RM č. 29 – 08/2020   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa, uzavření nájemní smlouvy s Da-
nou Šterbovou na provoz prádelny Kolíček na 
dobu neurčitou.
 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – přijetí dotace 
Usnesení RM č. 29 – 09/2020   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 
navýšené dotace od Ústeckého kraje z progra-
mu POSOSUK 2 pro rok 2020 ve výši 3 392 500 
Kč na zajištění sociálně aktivizační služby pro 
rodiče s dětmi. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – fi nanční leasing 
Usnesení RM č. 29 – 10/2020   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. fi nanční 
leasing na koupi osobního vozidla Ford pro so-
ciální službu osobní asistence – domácí péče. 
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, 
p. o. uzavření Kupní smlouvy na koupi nového 
vozu č. 10125878 se společností AUTO IN s. r. 
o., se sídlem Poděbradská 292, Pardubice, IČ 
25298828.  

Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů  
Usnesení RM č. 29 – 11/2020   
RM schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo 
č. 2001/11/19 - 223 ohledně změny servisního 
poplatku pro objekt Nemocniční 1148/12 a 
Nemocniční 1137/6 Krásná Lípa s fi rmou OTIS 
a. s., J. Opletala 3506/45, Břeclav, IČ 42324254, 
dle přílohy. 

III. Různé

Byty - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 29 – 12/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdří-
ve od 1. 6. 2020 byt č. 4, Kyjovská 625/53. Byt 
I. kategorie o velikosti 1+1 (36,45 m2, sazba 
36 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se 
skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na 
služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro 
max. 2 osoby.

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 29 – 13/2020   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy. 

Veřejné zdroje vody v místních částech 
Krásné Lípy - Výjimka z pravidel 
Usnesení RM č. 29 – 14/2020   
RM schvaluje v souladu s čl. III., odst. 7 výjim-
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ku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu města Krásná Lípa spočívají-
cí v přímém zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu jednomu uchazeči na vypracování 
projektové dokumentace pro povolení stavby, 
inženýrské činnosti pro povolení stavby a roz-
počtu na akci „Veřejné zdroje vody v místních 
částech Krásné Lípy“. 

Veřejné zdroje vody v místních částech 
Krásné Lípy - Projektová dokumentace 
Usnesení RM č. 29 – 15/2020   
RM schvaluje objednání vypracování projekto-
vé dokumentace pro povolení stavby, inženýr-
ské činnosti pro povolení stavby a rozpočtu na 
akci „Veřejné zdroje vody v místních částech 
Krásné Lípy“ u fi rmy Vodohospodářské pro-
jekty s. r. o., Náměstí T. G. Masaryka 130, Česká 
Lípa, IČ 22793186. 

Oplocení areálu Sběrného dvora 
Usnesení RM č. 29 – 16/2020   
RM schvaluje objednání dodávky a montáže 
oplocení areálu Sběrného dvora u fi rmy SaM 
silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 
Děčín, IČ 25042751. 

Projektová dokumentace - adaptace objek-
tu Masarykova 993/2 
Usnesení RM č. 29 – 17/2020   
RM se seznámila s nabídkami na zpracování 
projektové dokumentace - adaptace objektu 
Masarykova 993/2, týkající se zejména nového 
členění bytů v uvedeném objektu. 
RM schvaluje na základě předložených na-
bídek uzavření objednávky na zpracování 
projektové dokumentace - adaptace objektu 
Masarykova 993/2, Krásná Lípa vč. inženýrské 
činnosti pro zajištění stavebního povolení s 
Bc. Eliškou Drahotovou, Myslivecká 167/12, 
Rumburk, IČ 06542557, v rozsahu a ceně dle 
předložené nabídky.

Rekonstrukce předního schodiště - Dům 
Českého Švýcarska 
Usnesení RM č. 29 – 18/2020   
RM schvaluje na základě předložených nabí-
dek uzavření Smlouvy o dílo č. 2020/11/18 - 80 
na rekonstrukci předního schodiště objektu 
Křinické náměstí 1161/10 (Dům ČŠ) s fi rmou 
Robert Pokorný, M. Majerové 10, Děčín, IČ 
67222293, dle přílohy.  

Výměna oken - Masarykova 1094/4 (Dům 
služeb) 
Usnesení RM č. 29 – 19/2020   
RM schvaluje na základě vyhodnocení před-
ložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 
2020/11/18 - 79 na výměnu oken v objektu 
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa se společností 
SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod 
Jedlovou, IČ 40229017, dle přílohy.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 29 – 20/2020   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2020/10/15 - 82 na vedení nové 
elektropřípojky pro budoucí RD na pozemku 
č. 2329/15, k. ú. Krásná Lípa s fi rmou ČEZ Distri-
buce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, 
dle přílohy. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 29 – 21/2020   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2020/10/15 - 83 na vedení nové 
elektropřípojky pro RD č. p. 600 v pozemku č. 
374/6, k. ú. Krásná Lípa s fi rmou ČEZ Distribu-
ce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 
přílohy.
 
Smlouva o vstupu do tělesa komunikace 
Usnesení RM č. 29 – 22/2020   
RM schvaluje Smlouvu o vstupu do tělesa ko-
munikace č. 2020/10/15 - 84 na vedení zemní-
ho kabelu VO v pozemku krajské komunikace 
p. p. č. 2748/10, k. ú. Krásná Lípa s fi rmou Sprá-
va a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 
260, Dubí, IČ 00080837, dle přílohy.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 29 – 23/2020   
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení inženýrské sítě č. 2020/10/15 - 85 
na vedení zemního kabelu VO v pozemku č. 
2748/10, k.ú. Krásná Lípa s fi rmou Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 
Dubí, IČ 00080837, dle přílohy.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 29 – 24/2020   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu č. 2020/10/15 - 86 na vedení 
nové elektropřípojky pro budoucí RD na po-
zemku č. 1964/3, k. ú. Krásná Lípa s fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.  

Směna pozemků u fotbalového hřiště 
Usnesení RM č. 29 – 25/2020   
RM schvaluje úhradu částky Státnímu pozem-
kovému úřadu, Husitská 1024/11a, Praha, IČ 
01312774, ve výši 13 794 Kč za náklady spoje-
né s převodem nemovitosti - směna pozemků 
u fotbalového hřiště v ulici Mánesova. 

Smlouva o poskytnutí nadačního 
příspěvku 
Usnesení RM č. 29 – 26/2020   
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2020/15/19 
- 87 (ULK KP20/2847) o poskytnutí nadačního 
příspěvku na projekt Krásná Lípa - pandemie 
2020, dle přílohy. 

Odprodej techniky 
Usnesení RM č. 29 – 27/2020   
RM schvaluje záměr odprodat zadní sněhovou 
radlici z důvodu nepotřebnosti a ukládá ve-
doucí TS Martině Hlavové zajistit odpovídající 
inzerci. 

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků 
města za rok 2019 
Usnesení RM č. 29 – 28/2020   
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku a 
závazků města Krásná Lípa za rok 2019. 

Inventarizace majetku města Krásná Lípa 
pro rok 2020. 
Usnesení RM č. 29 – 29/2020   
RM schvaluje Harmonogram úkolů k zabezpe-
čení řádné a mimořádné inventarizace majet-

ku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2020 
a termíny konání všech inventur dle předlože-
ného návrhu.
RM schvaluje složení hlavní inventarizační ko-
mise a složení jednotlivých inventarizačních 
komisí pro rok 2020 dle Harmonogramu úkolů 
k zabezpečení řádné a mimořádné inventari-
zaci majetku a závazků města krásní Lípa pro 
rok 2020. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – 1. rozpočtové 
opatření 
Usnesení RM č. 29 – 30/2020   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa, p. o. 1. rozpočtové opatření roz-
počtu pro rok 2020, dle přílohy. 

Kulturní dům 
Usnesení RM č. 29 – 31/2020   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu KČT Krásná Lípa na akci Memo-
riál Karla Hofmana a festival Jdeme do hor a 
country bál dne 13. 2. 2021 dle přílohy. 

IV. Informace

Informace   
RM projednala následující zápisy: 
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s 
byty ze dne 12. 3. 2020.

 Jan Kolář, 
Jana Drobečková

Zápis do mateřských 
škol proběhne bez 
přítomností dětí ve škole

Zápis do MŠ se koná od pondělí 4. května 
2020 do čtvrtku 7. května 2020 vždy od 8:00 
– 12:00 bez přítomnosti dětí ve škole. Skládá 
se pouze z formální části (podání žádosti), 
motivační část zápisu byla zrušena. Více infor-
mací v záložce mateřská škola na webu www.
zskrasnalipa.cz



strana 12 24. dubna 2020

Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě.  Vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná 
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz 
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

 

MěÚ Krásná Lípa – kontakty  
(Kde je ve sloupci uvedeno jen číslo dveří, jedná se o MěÚ, Masarykova 246/6.) 

jméno odbor 
číslo 

dveří/adresa 
e-mail telefon 

Čechová Michaela TS Pletařská 22 cechovam@krasnalipa.cz 412 354 848 

Došková Vladimíra OVIŹP 5 doskova@krasnalipa.cz 412 354 831 

Drobečková Jana 1. místostarostka 7 drobeckova@krasnalipa.cz 412 354 836 

Filipová Romana FO 12 filipova@krasnalipa.cz 412 354 840 

Fritscheová Lenka OVIŽP 5 fritscheova@krasnalipa.cz 412 354 833 

Mgr. Hanková Lucie Tajemnice MěÚ 9 hankova@krasnalipa.cz 

412 354 824 
774 930 300 

Hlavová Martina TS Pletařská 22 hlavova@krasnalipa.cz 

412 354 848,  
737 662 340 

Hrnečková Lada OMCS 11 hrneckova@krasnalipa.cz 412 354 823 

Kavová Štěpánka AT 8 kavova@krasnalipa.cz 412 354 820 

Kebortová Jana OMCS 15 kebortova@krasnalipa.cz 412 354 829 

Kolář Jan starosta 8 kolar@krasnalipa.cz 

412 354 830 
777 938 828 

Kovaříková Jana FO 12 kovarikova@krasnalipa.cz 412 354 825 

Ing. Linhart Zbyněk 2. místostarosta 2. patro linhart@krasnalipa.cz 412 354 820 

Malinová Jindřiška 
knihovna 

AT 
Masarykova 

1094/4 
knihovna@krasnalipa.cz 412 354 837 

Mareš Karel OVIŽP 5 mares@krasnalipa.cz 412 354 832 

Nekolová Petra OMCS 6 nekolova@krasnalipa.cz 412 354 838 

Oliva Petr OMCS 11 oliva@krasnalipa.cz 412 354 847 

Podatelna AT 8 podatelna@krasnalipa.cz 

412 354 820 
777 938 829 

RNDr. Preyová Ivana pověřenec pro ochranu osobních údajů preyova@krasnalipa.cz  

Semelková Zdeňka, DiS. OMCS 6 semelkova@krasnalipa.cz 412 354 838 

Ing. Simandl Petr OVIŽP 3 simandl@krasnalipa.cz 412 354 834 

Smita Roman AT 14 smita@krasnalipa.cz 412 354 822 

Bc. Sochová Michaela FO 13 sochova@krasnalipa.cz 412 354 828 

Starostová Alena 
kulturní dům – kino 

AT Pražská 24 kino@krasnalipa.cz 777 184 083 

Voglová Lucie FO 12 voglova@krasnalipa.cz 412 354 845 

Žizlavská Petra – asistent 
prevence kriminality 

AT terén  773 766 938 

 

Zkratky použité v sloupci "odbor" 
 AT - agenda tajemníka 
 FO - finanční odbor 
 OMCS - odbor majetkový a civilně správní 
 TS - odbor technických služeb 
 OVIŽP - odbor výstavby, investic a životního prostředí 


