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Pátek 22. května 2020

Příští číslo vyjde dle možností

Základní školu budeme dále modernizovat

Kulturní dům ožije opět v červnu

Prof. Augusta Stradala připomíná nová pamětní deska 

Město Krásná Lípa uspělo s žádostí o dotaci na 
projekt Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě – Přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v rámci 
výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhel-
né regiony vyhlášené v rámci Integrovaného regi-
onálního operačního programu fi nancovaného EU.
Součástí projektu je především vybudování vel-
ké moderní odborné učebny – haly v prostoru 
současného hlavního vstupu do školy a doplnění 
osobního výtahu. Současně bude provedena mo-
dernizace hygienických zařízení, úprava vytápění 

a rozvodů teplé užitkové vody. Celkový rozpočet 
podpořeného projektu je cca 33 mil. Kč, dotace činí 
27 mil. Kč. Náš předběžný podíl bude cca 6 mil. Kč.
O tento dotační program byl mezi žadateli obrov-
ský zájem. Celkový rozsah požadavků činil téměř 
800 mil. Kč. Bylo 118 podaných projektů, 75 z Mo-
ravskoslezského kraje, tedy 63,56 %. Pak 31 projek-
tů z Ústeckého kraje – 26,27 % a 12 projektů z Kar-
lovarského kraje – 10,17 %. Celkem se z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj uvolní max. 265 mil. Kč 
a ze státního rozpočtu max. 46,84 mil. Kč.

Poslední úspěšný fi lm, který se v  našem kině pro-

mítal na začátku března, nesl příznačný název Přes 
prsty. Přes prsty dostala pak nejen kultura, ale i celá 
naše společnost. Přelila se přes nás vlna pandemie 
a teprve teď se začínáme volněji a svobodněji nade-
chovat. Konečně! 
Od 1. června se znovu otevře kulturní dům. Znovu 
ožije fi lmové plátno a do budovy se vrátí život s pří-
chodem všech, kteří ho pravidelně využívají. Bude-
me pokračovat tam, kde jsme přestali. Budou opět 
přednášky, spolky začnou zkoušet na svá vystou-
pení, šachisté znovu rozloží šachovnice a rozehrají 
turnaje. Na letní měsíce je připravena řada koncertů 
nejen v  kulturním domě, ale opět i v  kapli ve Vlčí 

Hoře a v krásnolipském kostele, tak jako každý rok.
S  promítáním začneme českým fi lmem. Poslední 
aristokratka přivítá všechny diváky, kteří už nechtějí 
sedět doma a těší se, že opět vyrazí za kulturou. Děti 
se v březnu těšily na Sněžného kluka a nyní se ho 
konečně dočkají. Je pro ně připraven i další snímek 
Playmobil ve fi lmu.
Vzhledem k ještě stále trvajícím omezením daným 
koronavirovou pandemií, je třeba dodržovat určitá 
pravidla, která jsou obecně známá a budou také 
k dispozici v celé budově.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Alena Starostová

Dvě významné osobnosti z historie našeho města žily ve stejném domě – dnes na adrese Dittrichova 2. 

Vedle připomínky na malíře Augusta Frinda, byla na tomto domě nově nainstalována pamětní deska, která 

připomíná Prof. Augusta Stradala – hudebního pedagoga a skladatele.
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Připomněli jsme si ukončení 
2. světové války

Čistá Křinice, 
aneb abychom 
tu měli čisto

22. dubna byl Den Země

5. května proběhl na Městském hřbitově v Krásné Lípě pietní akt u příležitosti 75. výročí ukon-
čení 2. světové války.

Křinice – snad nejenom místním dobře známá a pů-
vabná říčka, plná zvlněných meandrů, tajemných 
tůní, vysokých přelivů i v čase měnících se lagun, mís-
ty lemovaná skalními strážci, která nabízí v každou 
roční dobu neobyčejně romantickou podívanou.
Jen kdyby její obraz nekazilo množství na březích 
zachycených odpadků.

Každoročně v průběhu měsíce dubna město Krás-
ná Lípa vyzývá veřejnost, aby se spolupodílela 
na úklidu a odstranění nepatřičných naplavenin 
z koryta řeky Křinice, každoročně je předmětná 
aktivita zpravidla vázána k období toliko přísloveč-
nému svátku Dne Země a každoročně si můžeme 
klást otázku, jak je možné, aby se za 12 měsíců na 
březích Křinice opět zjevilo tak obrovské množství 
odpadu. A to prosím v době, kdy každý jednotlivec, 
či každá domácnost má možnost s odpady kultivo-
vaně nakládat.

Pro čtenářovu informaci, pouze v  úseku městské 
části Krásné Lípy po hranici NP v Kyjově, je každým 
rokem z proudnice a jejích břehů vytaženo množ-
ství dosahující téměř 1 tuny odpadků všeho druhu.

A jak praví klasik, „proud vody dlaní nezastavíš“, 
nezastaví se ani plovoucí odpadky před hranicí NP 
České Švýcarsko, ba naopak, dokáží na malebnosti 
krajiny vytvořit nepěkný šrám.

Možná vlivem celospolečenské karantény, snad 
i více zřetelnou letitou kumulací odpadků, např. 
ty zachycené pod padlými kmeny, či ve vinných 
jeskyních atp., vznikla na konci dubna dodatečná 
iniciativa „nelhostejných“, kteří se jali pokračovat 
v úklidu říčky Křinice dále po území NP až k Hranič-
nímu mostu se SRN v Zadní Doubici.

Stručná bilance hovoří: ve čtyřech dnech, 21 dob-
rovolníků (někteří opakovaně) a 27 naplněných 
velkých pytlů s odpadky!!!

Jen těžko vyjmenovat všechny vylovené „exponá-
ty“, těmi raritními nebyly ani kbelíky, či přepravky 
od sazenic stromků, pneumatiky, ani velká množ-
ství omletých polystyrenů, polyuretanů, plast. oba-
lů atd. Občas jsme nabývali dojmu, jako by někdo 
proti proudu zorganizoval „tatrankovou“ party. Jen 
obtížně uvěřitelné bylo vylovené torzo sekačky 
i s  motorem, či 20l kanystr s  prapodivným chem. 
obsahem …

Krom přirozeně se dostavivšího dobrého pocitu 
a zadostiučinění „po“, byl na všech brigádnících 
bez výjimky pozoruhodný pocit nestrojené radosti, 
často mokří nejenom zdola, ale i skrápěni deštěm. 
Jen více takových prožitků a ochoty mezi lidmi. Ve 
společnosti by se dýchalo lépe …

Závěrem velké DÍKY všem, kteří přiložili ruku k dílu, 
Parkmaratonu, z. s., Živému severu, NP za odvoz 
pytlů, TS Krásná Lípa za likvidaci odpadu a zejmé-
na díky za to, že jsme Zemi měli možnost drobně 
odlehčit.

Tak opět za rok … ???

Mariana Krásnolipská & Milan Hulán

I my jsme si každým rokem připomínali, jak je pro nás naše příroda důležitá a slavili Den Země 
– ve městě, ve škole, doma, úklidem Křinice, Ozvěnami Ekofi lmu, besedami se zajímavými osob-
nostmi, výletem do přírody… Letošek je zvláštní a společně slavit a vzdávat holt přírodnímu bo-
hatství nemůžeme. Můžeme si ale i tak sami zajít do přírody a zamyslet se třeba nad koloběhem 
vody a opakovanými suchy.

Děkujeme všem, kteří nám koronaviru navzdory pomohli individuálně uklidit přírodu.
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Zahrada MŠ Motýlek se probouzí 
do jara

U MŠ Motýlek v Dittrichově ulici čekalo 
v pondělí na děti i rodiče překvapení

V rámci dotačního programu ze Státního fon-
du životního prostředí jsme ve školce Motýlek 
začali budovat společnými silami novou pro-
žitkovou zahradu.

Nejprve jsme dali dohromady plán a doku-
mentaci, poté se již na zahradě začaly ob-
jevovat dřevěné zahradní prvky, které nám 
dokonale vytvořily koutky na hraní a přírodní 
zázemí.

Následně přišla druhá fáze práce a my jsme 
se společně s nově vzniklým Ekotýmem naší 
Ekoškolky pustili do plánování výsadby. Na 
podzim proběhly dvě brigády, ve kterých jsme 
společně s rodiči, dětmi a Ekotýmem ZŠ zasá-
zeli většinu rostlin: Spousta práce nám však 
ještě zbyla na jaro. Velké plány na další jarní 
společné akce našeho Ekotýmu a všech nad-
šenců však vzaly zasvé díky nouzovému stavu.

Nejsme však z těch lidí, co se snadno vzdávají, 
a tak jakmile náš tým zaměstnanců osiřel od 
dětí, vzal do svých rukou (za pomoci p. škol-
níka, jeho pomocníka a našich TS) sázení, rytí, 
okopávání, zarovnání záhonů štěpkou, zalévá-
ní – zkrátka všechny ty důležité práce okolo 
rostlin, stromů a keřů na naší zahradě. Součástí 
zlepšování prostředí bylo také vybudování no-

vého plotu a vhod nám přišla i aktivita města, 
které začalo budovat chodník do parku a par-
koviště před budovou, čímž se vchod do MŠ 
radikálně změní k lepšímu.

Naše práce je relativně u konce a my se už 
všichni moc těšíme, až naše společné úsilí bude 
pořádně vidět – záhon u plotu bude přetékat 
květinami, které budou lákat naše jmenovce 
motýly (jež budou mít zázemí v našem motý-
lím domečku), skalka se zaskví novými skal-
ničkami, keře podél plotu do parku rozkvetou, 
stejně jako naše stromky. Do environmentální 
zóny za školkou se zabydlí nejmenší obyvatelé 
a rostliny a okolní stromy nalákají prozpěvující 
opeřence do krmítek a budek a dají jim spo-
činout na krásném dřevěném pítku. Kompost 

už se již nyní plní kvalitním hnojivem a nás 
s dětmi čeká spousta a spousta práce při péči 
o rostliny, ale také potěšení při jejím pozoro-
vání a dalších aktivitách, které budou probíhat 
na naší krásné prožitkové zahradě.

Až nastanou lepší časy, určitě se všichni sejde-
me na již dříve plánované zahradní slavnosti.

Na závěr mi nezbývá než poděkovat všem zú-
častněným za jejich práci a nadšení, se kterým 
nám pomohli vybudovat toto pěkné zázemí. 
A Vám čtenářům připomenout, abyste se, až 
půjdete zase okolo školky do parku, nezapo-
mněli také pokochat tou krásou.

Za kolektiv MŠ Motýlek D. Lehoczká

Kromě do čista upravené rozkvétající zahrady je to i nově upravené parkovací stání před školkou 
a nový chodník od dětského domova. Chodník výše, dále k parku, je ještě ve výstavbě.
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Příspěvek 
Nadace ČEZ

Nový herní prvek na hřišti v sídlišti 
v nemocniční ulici

Dotační program na opravy fasád, 
střech a oplocení v roce 2020

Opatření na MěÚ v 
souvislosti s omezením 
šíření koronaviru

Město získalo od Nadace ČEZ příspěvek ve 
výši 50 000 Kč na úhradu nákladů spojených 
s projektem Krásná Lípa – pandemie 2020 
v rámci grantového řízení Krizová pomoc. Pří-
spěvek byl použit na nákup ochranných po-
můcek a prostředků v souvislosti s onemoc-
něním COVID – 19.

Děkujeme Nadaci ČEZ, že pomáhá.

I na letošní rok město vyhlásilo dotační pro-
gram na opravy fasád, střech a oplocení. 
Město dlouhodobě podporuje opravy fasád 
a střech a rekonstrukce oplocení ve městě u 
soukromých subjektů, které se tímto podílí na 
hezkém vzhledu našeho města a podporují 
tak celkový estetický dojem pro obyvatele i 
návštěvníky města. V letošním rozpočtu města 

bylo na tento účel vyčleněno 120 tis. Kč a po-
žádat o dotaci mohou zájemci nejpozději do 
16. října 2020. Více informací o dotačním pro-
gramu najdete ve formulářích na webu www.
krasnalipa.cz v menu úřad, nebo se ptejte na 
MěÚ, telefon: 412 354  832, e-mail: mares@
krasnalipa.cz

Dětská hřiště prochází pravidelnými revizemi a údržbou. Občas už údržba nestačí a je potřebná 
výměna herních prvků.

Pokračuje úprava památníku – sochy lva 
v městském parku do původní podoby

Křižovatka před radnicí – 2003/2020

1. Používejte ochranných prostředků dý-
chacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, 
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné pro-
středky, které brání šíření kapének.

2. Dodržujte odstup mezi osobami mini-
málně 1,5 – 2 m.

Děkujeme, že nám pomáháte chránit zdraví 
nás všech.
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SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:

Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 
4. 6. / 18. 6. 

Vlčí Hora, Zahrady: 1. 6. / 15. 6.
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

Vyměňujeme okna v Domě služeb

Pochvala

Jedná se o zbývající původní okna. V některých částech objektu jsou již vyměněna, jako součást 
dílčích rekonstrukcí - rehabilitace, ordinace praktického lékaře, veřejné záchodky.

V sobotu 15. května 2020 nás mile překvapila mládež, která pod dohledem asistentky prevence 
kriminality paní Žižlavské uklidila část parku, altán, autobusovou zastávku, prostor u kašny na 
náměstí a jiná městská prostranství. Děkujeme a máme radost.

Projekt Krásná Lípa – asistent prevence kriminality v roce 
2020 fi nančně podpoří Ministerstvo vnitra ČR z programu 
prevence kriminality částkou 254 500 Kč. V případě potře-
by můžete našeho asistenta prevence kriminality kontak-
tovat na tomto telefonním čísle: 773 766 938.
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Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. v době 
mimořádných opatření

Počasí v Krásné Lípě – duben 2020

Od 5. 3. 2020 kdy byl vydán zákaz návštěv pro Do-
movy seniorů Šluknov – Krásná Lípa, p. o., se oby-
vatelé našeho domova ocitli téměř v izolaci. Mnozí 
byli zvyklí na téměř každodenní návštěvy svých 
blízkých, na spoustu výletů, kulturních akcí, vzá-
jemného setkávání a mnohých dalších aktivit, které 
od tohoto data byly postupně utlumovány v rámci 
mimořádných opatření, tak jako celý život v  naší 
zemi.
Pro nás nastalo období shánění dezinfekce a OOP, 
abychom dokázali ochránit naše zaměstnance, a 
hlavně celou naši klientelu. Začátky byly nelehké, 
ale v  krátké době, především díky našim zaměst-
nancům, kteří začali šít roušky a celé řadě dárců, 
kteří k nám roušky přinášeli, jsme mohli vzniklou 
situaci zdárně řešit. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
především:
• zřizovateli – Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

za pravidelné přerozdělování OOP;
• MěÚ Krásná Lípa – roušky, dezinfekce;
• panu Mgr. Bc. Petru Barcalovi, MBA – roušky, ná-

kup ovoce pro klienty;
• paní Kateřině Brabcové – roušky, vlhčené 

ubrousky, dezinfekce, bezdotykové teploměry;
• panu Liboru Fejsákovi za dodání ochranných 

štítů;
• Musher klub JCC – bezdotykové teploměry;
• Společnosti Slevomat (panu Knappovi) – rouš-

ky;
• Magistrátu města Děčín – panu Ing. Jiřímu An-

dělovi, CSc. – velikonoční perníky; 

• TJ Krásná Lípa – roušky;
• Kostce Krásná Lípa – roušky;
• Schrödingerovu institutu Rumburk – roušky;
• ZŠ Dolní Podluží – roušky; 
• a mnohým rodinným příslušníkům našich klien-

tů, kteří darovali roušky.
Dále bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, 
stojícím v  první linii, za profesionální péči o naše 
klienty.
Všem našim klientům a jejich rodinám děkuji za tr-
pělivost a přeji všem, aby se již brzy mohli setkávat.
Závěrem bych chtěla zmínit, že 16. 4. 2020 proběh-
lo testování všech zaměstnanců organizace s  vý-
sledkem negativní.

Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka DPS

Druhý měsíc meteorologického jara byl v Krás-
né Lípě o 1,1 °C teplejší než desetiletý průměr 
z let 2009 – 2018. Průměrná měsíční teplota 
byla 9,1 °C. Maximální teplota byla naměřena 
28. 4. +21,7 °C. Měsíční teplotní minimum bylo 
zaznamenáno 1. 4. – 5,6 °C. Minimální teplota 
letošního dubna byla nejnižší za posledních 
7 let a byla nižší než teplotní minimum v led-
nu. Celkově bylo v Krásné Lípě zaznamenáno
6 dnů s minimální teplotou pod bodem mrazu. 
Srážkově byl duben velmi podprůměrný. Celko-
vě napršelo 9,2 mm, přičemž od 1. do 27. dubna 
prakticky vůbec nezapršelo. Nejsušší duben od 
počátku měření přesto letos nebyl. Srážkově 
ještě chudší byl duben v roce 2009, ve kterém 
napršelo pouhých 7 mm srážek.

Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz

Aktivizace v Domově pro seniory Krásná Lípa v období 
preventivních opatření proti Covid 19
Senioři jsou v této době nejvíce ohroženou skupi-
nou obyvatel. Již začátkem března jsme tak přijali 
dle doporučení vlády preventivní opatření proti 
možnému přenosu Covid 19 na naše klienty. Po-
stupně došlo k zákazu návštěv i vycházení klientů z 
Domova, navýšení hygienických opatření, omezení 
všech společných aktivit a výletů. 

Brzy po vyhlášení prvních opatření jsme my, pra-
covnice Aktivizace, zasedly na téměř dva týdny 
k šicím strojům, nůžkám a nekonečným metrům lá-
tek, tkalounů a gumiček. Ušitými rouškami, mnoh-
dy upravenými „na míru“, se tak záhy oděli všichni 
zaměstnanci. V nezvyklé situaci, se zakrytou tváří 
jsme si všichni uvědomili, jak je výraz v obličeji 
důležitý. Někteří klienti se na nás zpočátku i mra-
čili a nepoznávali nás. Postupně, díky barevným 
rouškám, veselým hlasům, výrazu očí a doteku, při-
jali i naši novou vizáž. Dalším, pro nás pracovníky 
novým zjištěním, bylo tlumení hlasu a dechu pod 
rouškou. Zpěv i nezbytné navýšení intenzity hlasu u 
hůře slyšících, se stalo podstatně náročnějším. 

Společné aktivity s klienty se nahradily individuální-
mi činnostmi přímo na pokojích. Mnozí tuto změnu 
dokonce velmi ochotně uvítali. Zvýšení všech hygi-

enických opatření se nám podařilo promítnout i do 
našich činností. Díky častějšímu mytí a desinfekci 
rukou, jsme se například společně mohli věnovat 
péči o namáhanou pokožku a hýčkat se navzájem 
voňavými krémy.

Zaměřily jsme se také dle zdravotního stavu klientů 
na rehabilitační činnost (cvičení, relaxační techni-
ky, masážní přístroje apod.), tréninky kognitivních 
funkcí, hraní deskových her, reminiscenční terapii a 
utužování oblíbených zájmových činností klientů. 
Osobní rozhovory a dotekové techniky (bazální sti-
mulace, jemné masáže) se staly jedněmi z nejoblí-
benějších. Možná i díky omezení blízkého kontaktu 
s rodinami. 

V současnosti, po mnoha týdnech karantény si kli-
enti častěji přejí, aby vše zase bylo jako před omeze-
ními. Velmi jim chybí rodina, hlavně malá vnoučata. 
Často si sice volají, někteří využívají videohovory, 
předáváme jim fotky zaslané rodinou, ale osobní 
kontakt a objetí svých nejbližších to nenahradí. Ob-
čas zatlačí slzu při prohlížení fotografi í, stesk je cítit 
i při vyprávění svých příběhů. Snažíme se podpořit 
klienty v časté komunikaci s blízkými, a také jim více 
než kdy jindy s pochopením a rodinným přístupem 

zpříjemnit pobyt.

Areál našeho zařízení je naštěstí na hezkém a klid-
ném místě. Nabízí možnost procházek v  okolí bu-
dov a přilehlého lesoparku. Hezké jarní počasí nám 
přeje a tak často vyrážíme na procházky. Není zde 
výjimkou potkávat pár metrů od nás veverky, srnky, 
hojnost ptactva. Těm i do krmítka přidáváme paml-
sky a oni se nám odvděčují milou společností. Na 
chodbě jsme si například vystavili velké fotografi e 
ptactva s jejich jmény a učíme se je poznávat. 

Tato doba nás určitě všechny nějak poznamená, 
možná i mnohému naučí. Asi by nás nikoho dříve 
nenapadlo, jak moc je pro klienty i nás důležité zů-
stat v  kontaktu s  blízkými, jak nás ovlivní izolace, 
karanténní stav. Více si všímáme výrazu tváří okolo 
roušek, více gestikulujeme, učíme se mluvit sro-
zumitelněji, dýchat pomaleji, užívat si chvilek bez 
roušky. S  klienty si více všímáme maličkostí zpří-
jemňujících den. První motýl? Rozkvetlé pampe-
lišky? Jemné ruce i po častém mytí? Máme radost, 
že to všechno zvládáme a stále s  úsměvem i pod 
rouškou. Všichni jsme v  tom spolu a společně to 
zvládneme!

Kolektiv DPS Krásná Lípa, 27. 4. 2020

Duben 2020 – 2009 
 

Rok 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Průměrná 
teplota 9,1°C 8,6°C 11,7°C 5,6°C 6,6°C 7,1°C 9,1°C 6,6°C 7,2°C 9,8°C 6,8°C 10,3°C 

Maximální 
teplota 21,7°C 24,3°C 23,9°C 20,2°C 22,4°C 21,9°C 18,6°C 22,4°C 26,7°C 22,5°C 22,7°C 21,0°C 

Minimální 
teplota -5,6°C -2,2°C -1,8°C -3,6°C -1,3°C -2,8°C -1,1°C -7,1°C -5,7°C 0,0°C -0,9°C -1,4°C 

Maximální 
vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Minimální 
vlhkost 22% 29% 40% 45% 48% 29% 44% 45% 18% 19% 26% 26% 

Max. poryv větru 12,1 m/s 17,0 m/s 16,1 m/s 12,5 m/s 14,1 m/s 16,6 m/s 14,7 m/s 12,3 m/s 18 m/s 19 m/s 16 m/s 15,9 m/s 

Úhrn srážek  9,2 mm  26,4 mm 48 mm 94 mm 60 mm 53 mm 49 mm 45 mm 45 mm 41 mm 23 mm 7 mm 



strana 722. května 2020

I v letošním roce město Krásná Lípa nabízí zdarma 
nouzové zásobování užitkovou vodou

Milý dárek pro 
naše seniory

Víkend otevřených zahrad v Nobilis Tilia

Pozvánka Správy NP České Švýcarsko na přednášky v Plšíkově učebně

Knižní novinky v městské knihovně

V reakci na trvající mimořádné sucho rozhodla 11. 
5. 2020 rada města o pomoci s řešením akutního 
nedostatku vody občanům s trvalým pobytem na 
území Krásné Lípy, kteří nedisponují dodávkou 
vody z veřejného vodovodu či vlastního zdroje.
Pravidla pro nouzové bezplatné zásobování 
užitkovou vodou pro občany města Krásná Lípa:
1)  Bezplatný rozvoz užitkové vody je možný pouze 

pro občany s trvalým pobytem na území města 
Krásná Lípa, kteří nedisponují dodávkou vody 
z veřejného vodovodu či vlastního zdroje.

2)  Užitková voda bude získána odběrem z vodo-
vodního hydrantu určeného provozovatelem 
vodovodní sítě SčVK Děčín.

3)  Odběr vody a její rozvoz bude hrazen z rozpočtu 
města.

4)  Užitková voda bude dodána na základě telefo-
nické objednávky občana na telefonním čísle 
603 893 634, p. Danita.

5)  Dodávka vody bude realizována v čase dle do-

hody, do velkoobjemových nádob (sudy, barely 
plastové nádrže) pouze na místech dobře do-
stupných pro obsluhu dodávkové cisterny.

6)  Množství dodané vody se stanovuje na maxi-
málně 1 m3 na jeden objekt, a to 1 krát týdně. 
V případě dvougeneračního objektu se množ-
ství navyšuje na 2 m3.

7)  Dodaná voda je určena výhradně na úklid, spla-
chování, základní hygienu apod. Nesmí být vyu-
žívána jako pitná!

8)  Dodaná voda nesmí být používána pro zálivku 
zahrady, mytí vozidel, plnění bazénů a podobné 
zbytné účely.

9)  Platnost opatření je stanovena do 31. 10. 2020. 
Dle potřeby a klimatických podmínek může být 
prodloužena.

Dodávku většího množství pitné vody za úhradu 
je možné objednat u SčVK Děčín, tel. číslo 724 112 
590, p. Martinka.

Společnost VLTAVA LABE MEDIA, a. s. městu Krásná 
Lípa poskytla zdarma zásilku časopisů a tiskovin. 
Z rukou Waltera Oberländera, manažera distribu-
ce, je 20. 5. 2020 převzal starosta Jan Kolář. Rádi je 
předáme klientům našich domů s pečovatelskou 
službou.
Děkujeme!

Víkend otevřených zahrad, jehož konání letos při-
padlo na 6. – 7. 6. 2020, je svátkem otevírání běžně 
nepřístupných zahrad veřejnosti. Vznikl v roce 1998 
ve Velké Británii a postupně se stal tradičním po 
celé Evropě. Cílem projektu je zvýšit informovanost 
a povědomí laické i odborné veřejnosti o zahrad-
ním umění, architektuře, parcích, zahradách a ve-
řejných prostorech.
Přestože je zahrada Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře celo-

ročně přístupná, k  tomuto projektu se připojuje 
a v rámci komentovaných prohlídek, které proběh-
nou v sobotu 6. 6. 2020 od 11.00 a od 14.00 hodin 
a budou zdarma, můžete objevit její jednotlivá zá-
koutí a objekty s jejich příběhy a tajemstvími. Maxi-
mální kapacita prohlídky je 15 účastníků. Přihlášky 
posílejte na  e-mail: irena.cihakova@nobilis.cz kam 
můžete posílat i své případné dotazy.

Včelí trampoty 

čtvrtek 28. května 2020 od 17:00 
Včela medonosná byla odjakživa považována za 

posvátnou. I dnes pro nás zůstává v mnoha ohle-

dech záhadnou. Využíváme ji jako hospodářské 

zvíře, ale přesto se nám ji nedaří ochočit ani ovlád-

nout. Přijďte si poslechnout přednášku RNDr. Ště-

pánky Dlouhé o včelách, o včelaření a také o včelích 

trampotách. 

Příběh sokola stěhovavého v  krajině 

Českosaského Švýcarska 

středa 3. června 2020 od 17:00
Smutný příběh se šťastným koncem. Takový byl 

život sokolů v  Českosaském Švýcarsku v  průběhu 

dvacátého století. Přijďte si vyslechnout vyprávění 

Václava Sojky, který již více než dvacet let pozoruje 

a chrání sokoly národního parku.

Obě přednášky se konají v Plšíkově učebně Správy 

Národního parku České Švýcarsko v  Krásné Lípě, 

Pražská 52.

V  souvislosti s  pandemii COVID-19 je počet míst 

na přednášky omezen. Je nutné se předem přihlá-

sit na e-mailu j.judova@npcs.cz nebo na tel. čísle 

775 552 790. S sebou je nutné mít roušku.

Pro dospělé čtenáře: M. Mlynářo-
vá – Dvakrát dole, jednou naho-
ře; J. Jindra – Boj slepého krále; 
K. Gillerová – Dubnové slunce; J. Wargová – 
Jiné jméno pro domov; D. Cole – Konec hry; 
C. Englandová – Mezi námi lháři; A. Michae-
lides – Mlčící pacientka; E. Dempsey – Najdi 
Rebeccu; J. Benková – Slunečnice; C. L. Patti-
son – Spolubydlící; R. Šlachta – Třicet let pod 
přísahou; V. Fojtová – Zbav nás od zlého; P. Na-
chtmanová – Zlodějské ticho; M. van Gils Sla-
víková – Dezerty jedna báseň.

Pro děti: J. Němeček – Čtyřlístek a kouzelný 
klobouk; T. Brezina – Klub Tygrů; M. Šabort – 
Instalajf, všechno je trochu jinak; F. Simon – 
Darebák David.

Donáška knih do domu: Městská knihovna 
Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čtená-
řům donášku knih do domu. Službu mohou 
využít senioři a zdravotně handicapovaní ob-
čané. Službu lze objednat přímo v knihovně, 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba 
je poskytována zdarma.

Knihovna také nabízí možnost vyhledá-
vání knih v regionálním on-line katalogu: 
https://decin.tritius.cz/library/region

Městská knihovna Krásná Lípa, Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837 

Otevírací doba: pondělí 13:00 – 16:30, úterý 
9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30, středa 13:00 – 
16:30, čtvrtek 9:00 – 11:30, pátek zavřeno.
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Tour de 
Feminin se 
letos nepojede

Pozvánka pro dobrovolníky na malý 
jarní úklid hrobky rodiny Dittrich 

Organizační premiéra nového pořadatelského 
týmu tradičního UCI etapového závodu žen se 
odkládá na rok 2021. Vzhledem k současnému 
celosvětovému dění není reálné závod v červenci 
zorganizovat v plném rozsahu.
"Situace nejen ve sportu je velmi nepřehledná. Kaž-
dým týdnem se pravidla mění a jen těžko můžeme 
predikovat, co se bude dít začátkem července. Ome-
zení je celá řada a my nechceme dělat kompromisy! 
Po sportovní stránce byl závod skvěle připraven. 
Bohužel si ale musíme počkat na další rok", smutně 
přiblížil situaci ředitel organizačního výboru Jan 
Novota.
Ředitelka závodu Simona Davídková doplňuje: 
"Moc jsme se na organizaci věhlasného UCI závodu 
těšili, rádi jsme po předchozím organizačním týmu 
převzali odpovědnost udržovat a možná i vylepšit 
dlouholetou tradici mezi ženami oblíbeného závodu. 
Je velká škoda, že nám to COVID-19 takto znemožnil. 
Bohužel místní podmínky neumožňují závod přesu-
nout na pozdější období, proto se budeme těšit na 
ročník 2021.“ 
Za Cyklistický klub Krásná Lípa: 
Jiří Vích – čestný ředitel závodu
Jan Novota – ředitel organizačního týmu
Simona Davídková – ředitelka závodu
www.tourdefeminin.com

Omnium, z. s. v sobotu 23. 5. 2020 pořádá malý jarní 
úklid hrobky rodiny Dittrich. Sraz je u hrobky v 9:00, 
přijít můžete i kdykoli později. Akce je naplánována 
do 17. hodiny. Nářadí bude zajištěno, i když lopaty, 

košťata, kýble, rukavice apod. jsou vítány. Občerst-
vení zajištěno není. Informace a akce spolku Omni-
um najdete na webu www.omniumos.cz

Poslední aristokratka
Středa 3. 6. 2020 od 18.00
Film natočený podle populární knihy. Režíroval 

ho Jiří Vejdělek a do hlavních rolí obsadil Hyn-

ka Čermáka, Táňu Dykovou, Elišku Balzerovou a 

Martina Pechláta.

Český fi lm, 110 min., vstupné 70 Kč

Sněžný kluk
Středa 10. 6. 2020 od 17.00
Na střeše domu se objeví obrovská chlupatá 

koule, ze které se vyklube malý yetti, sněžný 

kluk.

Anim. fi lm pro děti., 97 min., vstupné 60 Kč

Playmobil ve fi lmu
Středa 17. 6. 2020 od 17.00
Dva sourozenci se ocitnou v  animované říši, 

kde se stanou fi gurkami.

Anim. fi lm pro děti, 100 min., vstupné 60 Kč

Program kina
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Usnesení z 30. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20. 4. 2020 

Usnesení z 31. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 5. 2020

I. Hlavní program
Nouzový stav 
Usnesení RM č. 30 – 01/2020   
RM projednala a schvaluje další postup staros-
ty města při zajištění nouzového stavu vyhlá-
šeného Vládou ČR v souladu s č. 5 a 6 ústav-
ního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České Republiky, z důvodu ohrožení zdraví v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2).
RM schvaluje organizační opatření v provozu 
MěÚ Krásná Lípa platné od 20. 4. 2020 v sou-
vislosti s nouzovým stavem.
RM schvaluje přesunutí termínu hlavních oslav 
150 let města Krásná Lípa z června 2020 na let-
ní měsíce v závislosti na přijatých usneseních 
Vlády ČR. RM schvaluje změnu v projektu His-
torie nás spojuje.
 
II. Došlá pošta
Zrušení žádosti 
Usnesení RM č. 30 – 02/2020   
RM bere na vědomí žádost Petra Maška, bytem 
Karlovo náměstí 29/558, Praha 2 o zrušení žá-
dosti o odkoupení st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 
a p. p. č. 802/2, vše k. ú. Krásná Lípa. RM schva-
luje vrácení kauce ve výši 10 000 Kč.  

Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 30 – 03/2020   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 160 
050 Kč Janu Chroustovi, bytem Nemocniční 
1092/2A, Krásná Lípa a Martině Šoralové, by-
tem 5. května 172, Litvínov.  

Prodej p. p. č. 432/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 30 – 04/2020   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
432/2 o výměře 48 m2, k. ú. Krásná Lípa Petře 
a Karlu Bachofnerovým, oba bytem U Vlastní-
ho krbu 1356, Teplice z důvodu zachování po-
zemku pro potřeby města. 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 30 – 05/2020   
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku č. 2018/23/15 - 408 (nájemce Eva Něm-
cová, Jugoslávská 84/2, Krásná Lípa) dohodou 
ke dni 30. 4. 2020. 

Pronájem p. p. č. 280/2, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 30 – 06/2020   
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 280/2 o vý-

měře 1517 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zří-
zení zahrady Liboru Kosinovi, Krásný Buk 84, 
Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města. 

Pronájem p. p. č. 529/2 a p. p. č. 525/2, vše 
k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 30 – 07/2020   
RM schvaluje do doby prodeje pronájem p. 
p. č. 529/2 o výměře 235 m2 a p. p. č. 525/2 o 
výměře 761 m2, vše k. ú. Krásný Buk Jaromíru 
Müllerovi a Janě Zábrodské, oba bytem Sokol-
ská 829/30, Liberec. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 30 – 08/2020   
RM vyhlašuje záměr obce prodat:
-  p. p. č. 767/1 část o výměře cca 180 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 1184/2 část o výměře cca 380 m2, k. 

ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 1182/1 část o výměře cca 280 m2, k. 

ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 1187/2 o výměře 203 m2, k. ú. Vlčí 

Hora,
-  p. p. č. 1184/2 část o výměře cca 300 m2, k. 

ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 1182/1 část o výměře cca 200 m2, k. 

ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 744/1 část o výměře cca 630 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 744/2 o výměře 331 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1789/1 část o výměře 1089 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 417 část o výměře cca 170 m2, k. ú. 

Krásný Buk,
-  p. p. č. 1937/1 o výměře 409 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1937/1 část o výměře cca 760 m2, k. 

ú. Krásná Lípa. 

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 30 – 09/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozem-
ky:
-  p. p. č. 674 o výměře 1400 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1902/2 o výměře 1058 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 2330/3 část o výměře 502 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,

-  p. p. č. 233/2 část o výměře 900 m2, k. ú. 
Krásná Lípa,

-  p. p. č. 2455/3 část o výměře 60 m2, k. ú. 
Krásná Lípa.

 
Výpůjčka části p. p. č. 129, k. ú. Kyjov u Krás-
né Lípy 
Usnesení RM č. 30 – 10/2020   
RM schvaluje výpůjčku části p. p. č. 129 o vý-
měře 1000 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úče-
lem skladování stavebního materiálu pro stav-
bu Usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí 
Správě národního parku České Švýcarsko, 
Pražská 457/52, Krásná Lípa, IČ 063442477. RM 
schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2020/17/15 - 
90 dle předloženého návrhu. 

III. Různé
Smlouva o přístupu 
Usnesení RM č. 30 – 11/2020   
RM schvaluje Smlouvu o přístupu k nemo-
vitostem č. 2020/19/16 - 98 uzavřenou mezi 
městem Krásná Lípa a Vojtěchem Nováčkem, 
bytem Libická 1920/3, Vinohrady, Praha 3.   

Dodatek ke smlouvě
Usnesení RM č. 30 – 12/2020   
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 
2017/23/15 - 116 (nájemce Tomáš Müller, Du-
kelská 700, Krásná Lípa), kterým se upravu-
je výměra p. p. č. 2330/2, k. ú. Krásná Lípa ze 
771 m2 na 269 m2. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 30 – 13/2020   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy. 

Nebytové prostory - nájemné 
Usnesení RM č. 30 – 14/2020   
RM se seznámila s průměrnou roční mírou in-
fl ace v roce 2019 a schvaluje nenavyšovat ná-
jemné z nebytových prostor v majetku města 
po celý rok 2020. 

Zateplení objektu DPS v Krásné Lípě 
Usnesení RM č. 30 – 15/2020   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadáva-
cí dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Zateplení objektu DPS v Krásné Lípě“, 
dle předloženého návrhu.

Jana Drobe čková, Jiří Podhorský

II. Došlá pošta
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 31 – 01/2020   
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku č. 2008/23/15 - 35 (nájemce Vlčihorská 
zahrada, z. s., Vlčí Hora 147, Krásná Lípa - dříve 
Občanské sdružení Nobilis Tilia, Zahrady 35, 
Krásná Lípa) dohodou ke dni 30. 6. 2020.  

Pronájem p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 31 – 02/2020   
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 629, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Petru 
Balážovi, bytem Studánecká 16, Krásná Lípa z 
důvodu zachování pozemku pro potřeby měs-
ta. 

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 31 – 03/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout poze-
mek p. p. č. 1599/2 o výměře 564 m2, 
k. ú. Krásná Lípa. 

Prodej p. p. č. 41/1, k. ú. Zahrady 
Usnesení RM č. 31 – 04/2020   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
41/1, k. ú. Zahrady Marcele Pokorné, bytem 
Sněžná 25, Krásná Lípa do doby vyřešení vlast-
nictví sousedních pozemků navazujících na 
dům žadatelky. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 31 – 05/2020   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 
-  část p. p. č. 744/3 o výměře cca 350 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1902/5 o výměře cca 760 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 186/2 o výměře 1587 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 1182/1 o výměře cca 800 m2, k. 

ú. Vlčí Hora.
 
Směna pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 31 – 06/2020   

RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky ve 
vlastnictví města Krásná Lípa
-  p. p. č. 2748/59 o výměře 39 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 3192/3 o výměře 16 m2, k. ú. Krásná 

Lípa za pozemky ve vlastnictví Ústeckého 
kraje

-  p. p. č. 2746/41 o výměře 65 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2746/42 o výměře 2 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2748/41 o výměře 41 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2748/50 o výměře 71 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2748/51 o výměře 116 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa,

-  p. p. č. 2748/53 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2748/54 o výměře 6 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2748/55 o výměře 41 m2, k. ú. Krásná 
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Lípa,
-  p. p. č. 2748/62 o výměře 1 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2751/36 o výměře 125 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 2751/37 o výměře 68 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2751/38 o výměře 4 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2751/39 o výměře 32 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2870/14 o výměře 519 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 2870/15 o výměře 361 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 3064/54 o výměře 2 m2, k. ú. Krásná 

Lípa. 
 
Byty - zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 31 – 07/2020   
RM ruší usnesení č. 29-07/2020 o pronájmu 
bytu Petře Exnarové z důvodu nezájmu žada-
telky. 

Byty - podnájem 
Usnesení RM č. 31 – 08/2020   
RM schvaluje Liboru Cejnarovi bytem Strážní 
ul., Rumburk podnájem bytu č. 28, Nemocnič-
ní 1149/12a pro Renatu Gažiovou, bytem Ky-
jovská 477/49, Krásná Lípa na dobu neurčitou. 

Byty - pronájem - byt č. 1, Kyjovská 625/53 
Usnesení RM č. 31 – 09/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Kyjovská 
625/53 Daně Jožákové a Jiřímu Dreslerovi, oba 
bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 

Nebytové prostory - ukončení nájmu 
Usnesení RM č. 31 – 10/2020   
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy č. 2005/22/17 - 3 na nebytový prostor 
č. 6, Masarykova 1094/4 s Janem Chroustem, 
bytem Nemocniční 1092/2a, Krásná Lípa, 
k 31. 5. 2020. 

Linka bezpečí 
Usnesení RM č. 31 – 11/2020   
RM projednala žádost o podporu provozu Lin-
ky bezpečí, z. s. a neschvaluje fi nanční podpo-
ru ve výši 5 000 Kč. 

III. Různé
Zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 31 – 12/2020   
RM ruší usnesení RM č. 30-10/2020 ze dne 20. 
4. 2020 o výpůjčce části p. p. č. 129, 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.  

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 31 – 13/2020   
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku č. 2019/23/15 - 79 (nájemce Nobilis Ti-
lia s. r. o., Vlčí Hora 147, Krásná Lípa) dohodou 
ke dni 15. 5. 2020. 

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečo-
vatelskou službou 
Usnesení RM č. 31 – 14/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
17, Nemocniční 1156/16 (Dům s pečovatel-
skou službou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 
(47,56 m2, sazba 31,98 Kč/m2). 
Byt je vhodný pro max. 2 osoby. Veškeré opra-
vy a úpravy si provede nájemce na vlastní ná-
klady. 

Byty - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 31 – 15/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
48, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. ka-

tegorie o velikosti 2 + 1 (37,81 m2, sazba 43,18 
Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se sklá-
dá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služ-
by. Byt je vhodný pro max. 3 osoby. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 31 – 16/2020   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy. 

Nebytové prostory - zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 31 – 17/2020   
RM ruší usnesení č. 29-08/2020 o nájmu prá-
delny mezi Kostka Krásná Lípa, p. o. a Danou 
Štěrbovou z důvodu chybné formulace. 

Nebytový prostor - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 31 – 18/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebyto-
vý prostor č. 6, Masarykova 1094/4, 
o velikosti 28,77 m2. Veškeré opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady. 

Nebytové prostory - dodatek k nájemní 
smlouvě 
Usnesení RM č. 31 – 19/2020   
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 
č. 2012/22/16 - 207 uzavřené s organizací Kost-
ka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 246/6, Krásná 
Lípa, kterým se mění podmínky podnájmu. 

Nebytové prostory - podnájem 
Usnesení RM č. 31 – 20/2020   
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, 
p. o. podnájem nebytového prostoru č. 2, Ma-
sarykova 1094/4, pro Danu Štěrbovou, bytem 
Rumburská 678/8, Krásná Lípa, za účelem čiš-
tění a praní textilu a oděvů, na dobu neurčitou. 

Smlouva o směně pozemků  
Usnesení RM č. 31 – 21/2020   
RM doporučuje ZM schválit směnnou smlou-
vu č. 2020/36/15 - 126 s doplatkem 13 750 Kč 
se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 
1024/11a, Praha, IČ 0131274, na část pozemku 
1749/1, k. ú. Krásná Lípa, u fotbalového hřiště 
v ul. Mánesova. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 31 – 22/2020   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístě-
ní stavby č. 2020/10/15 - 123 na vedení nové 
elektropřípojky pro budoucí RD na pozemku 
st. p. č. 3, k. ú Krásná Lípa s fi rmou ČEZ Distri-
buce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 27429035.  

MŠ Masarykova - optimalizace provozu 
stravování 
Usnesení RM č. 31 – 23/2020   
RM se seznámila s nabídkou ing. Jiřího Draho-
ty, Myslivecká 167/12, Rumburk, IČ 46796720, 
na vypracování projektové dokumentace 
včetně zajištění stavebního povolení na opti-
malizaci provozu stravování v MŠ Masarykova 
ulice. RM schvaluje zpracování jednostupňové 
PD včetně kontrolního rozpočtu a inženýrské 
činnosti v rozsahu a ceně dle předložené na-
bídky. 

Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 
- Prováděcí projektová dokumentace 
Usnesení RM č. 31 – 24/2020   
RM schvaluje na základě vyhodnocení před-
ložených nabídek uzavření smlouvy o dílo 
2020/11/14 - 128 na realizaci díla „Prováděcí 
PD - Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti“ s 
Ing. arch. Liborem Králem, Břežany nad Ohří 

46, Budyně nad Ohří, IČ 48263729, dle předlo-
ženého návrhu.  

Zateplení objektu DPS v Krásné Lípě - zho-
tovitel 
Usnesení RM č. 31 – 25/2020   
RM projednala Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu III. kategorie „Zateplení objektu DPS 
v Krásné Lípě“ vypracovanou komisí pro vý-
běrová řízení. RM schvaluje pořadí fi rem dle 
výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo č. 2020/11/14 - 124 s vítězným 
uchazečem, kterým je fi rma Stavební 
společnost JK spol. s r. o., Úvoz 252, Jílové, 
Martiněves, IČ 01739565, dle přílohy. 

Sucho - bezplatné zásobování občanů užit-
kovou vodou 
Usnesení RM č. 31 – 26/2020   
RM projednala současnou situaci ohledně 
dlouhodobého sucha a schvaluje bezplatné 
zásobování občanů rozvozem užitkové vody, 
dle původních pravidel. 

Jednací řád ZM 
Usnesení RM č. 31 – 27/2020   
RM doporučuje ZM schválit jednací řád ZM v 
předloženém znění. 

Novela soc. zákona 
Usnesení RM č. 31 – 28/2020   
RM projednala připravovanou novelu sociál-
ního zákona a ukládá tajemnici MěÚ zabývat 
se sloučením sociálních služeb: pečovatelská 
služba (město Krásná Lípa) a osobní asistence 
(Kostka Krásná Lípa, p. o.). 

Příspěvkové organizace 
Usnesení RM č. 31 – 29/2020   
RM schvaluje udělení předchozích souhlasů 
zřizovatele příspěvkovým organizacím Kostka 
Krásná Lípa a Základní škola a Mateřská ško-
la Krásná Lípa k přijímání účelově neurčitých 
peněžních darů v hodnotě do 20 tisíc Kč. Pří-
spěvkové organizace jsou povinny zapracovat 
přijímání účelově neurčitých peněžních darů 
do svých vnitřních předpisů.  

Dispoziční oprávnění k rozpočtu - změna 
Usnesení RM č. 31 – 30/2020 
RM schvaluje dispoziční oprávnění k organi-
začním složkám rozpočtu města s platností 
od května 2020 dle přílohy.  

3. rozpočtové opatření 2020 
Usnesení RM č. 31 – 31/2020   
RM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy. 

Ceník - odkládání odpadů 
Usnesení RM č. 31 – 32/2020   
RM schvaluje nový ceník za odkládání a mani-
pulaci vybraných odpadů od 1. 6. 2020, který 
je přílohou č. 1 Provozního řádu Sběrného 
dvora. 

Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů 
Usnesení RM č. 31 – 33/2020   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouho-
dobých úkolů. 

IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace a zápis: 
- Dopis adresovaný Pivovaru Falkenštejn s. r. o.,
- Přehled plnění daní,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s 
byty ze dne 5. 5. 2020.

   
Jan Kolář, Jana Drobečková


