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č. 610

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Na letní sezónu jsme opět připravili bohatou kulturní nabídku
První polovina letošního roku byla zásadním způsobem poznamenána nouzovým stavem, který v obavě z virové pandemie vyhlásila vláda ČR. Znamenalo to v důsledku plošné zrušení mnoha kulturních,
sportovních a společenských akcí a bylo i velmi
těžko předvídatelné, jak budou z tohoto pohledu
vypadat letní měsíce. Naštěstí postupné uvolňování zákazů a omezení přineslo možnost nakonec sestavit velmi pestrou nabídku pro další krásnolipské
kulturní léto.
V městském kině se opět postupně rozeběhlo pravidelné promítání, uvidíme, jaký bude zájem diváků, případně budeme přidávat další termíny.
Na následující týdny je také připravena řada hudebních koncertů a vystoupení. V kulturním domě
si opět budeme moci poslechnout oblíbeného písničkáře Jana Buriana nebo hudební skupinu Los
Chuperos. V kostele sv. Máří Magdalény již zazněl

koncert vážné hudby v podání Virtuosi di Praga.
Následovat budou koncerty Trio di Praga, Českého
filharmonického kvarteta a varhaníka pana Jiřího
Chluma.
Na Křinickém náměstí proběhne již tradiční festiválek Krásnolipská nádhera, jako připomínka otevření
pivovaru Falkenštejn.
Zajímavostí bude zářijový koncert v neobvyklých
průmyslových prostorách pletárny společnosti
Novia Fashion, kde vystoupí Vladivojna La Chia.
V polovině září také proběhne i tradiční konference
Prolínání světů se zajímavými hosty.
Samostatnou letní kapitolou pak je tradiční Den
Českého Švýcarska. Letos bude rozšířený o oslavu
150. výročí povýšení Krásné Lípy na město. Ta byla
původně plánována na 6. červen, ale výše uvedené
okolnosti nám jí neumožnily realizovat. V předvečer, v pátek 28. 8. vystoupí v rámci slavnostního ve-

Výjimečná událost v továrních
prostorách Novia Fashion
Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se v prostorách společnost Novia Fashion, s.
r. o. pana Martina Veselíka, konala
nevšední módní přehlídka oděvních modelů navržených studenty
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ateliéru designu oděvu
a obuvi pod vedením známé módní
návrhářky paní profesorky Liběny
Rochové. Jednalo se o předpremi-

érové představení modelů z materiálů vyrobených v Krásné Lípě. Ty
byly vytvořeny pro prezentaci na
veletrhu Salone del Mobile v Miláně
2020. Poprvé je veřejnost bude mít
možnost spatřit na Mercedes-Benz
Prague Fashion Week. Přehlídky se
účastnili i žáci naší základní školy,
kteří vyzdobili chodby továrny svými výtvarnými pracemi k tématu.

čera v kostele sv. Máří Magdaleny houslový virtuos
Václav Hudeček. To bude skutečná hudební lahůdka! V průběhu večera také udělíme mimořádná ocenění osobnostem našeho města a regionu.
Sobotu zahájíme opět Cross Parkmaratonem a srazem motocyklů Čechie – Böhmerland. Odhalíme
také slavnostně rekonstruovaný památník v městském parku a požehnáme novému městskému
praporu. Během dne bude další bohatý zábavný
program, který vyvrcholí večerním koncertem skupiny Tata Bojs.
Nabídka je tedy skutečně bohatá a zajímavá. Těšíme se, že se s vámi budeme na jednotlivých akcích
potkávat, a společně si užijeme příjemný letní čas.
Věřme, že nás nezaskočí žádná nemilá opatření
a omezení.
Přejeme vám příjemné prožití léta!
Jan Kolář, starosta města

Letní koncert ve Vlčí Hoře
Druhý koncert letošního krásnolipského kulturního léta si mohli užít všichni, kteří
přišli v sobotu 11. července do kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře. V osmnáct hodin zazněly tóny nesmrtelné hudby W. A. Mozarta. Árii z opery La Clemenza di Tito přednesla sopranistka Miroslava Časarová za hudebního doprovodu
klarinetu Elišky Brožkové Pospíšilové a klavíru Daniela Wiesnera. Program pokračoval Opusem 129 skladby Pastýř na skále Franze Schuberta. Nechyběla ani díla
českých autorů. Na programu byla Ukolébavka Vendulky z prvního dějství Smetanovy Hubičky a také skvěle provedená árie Rusalky Antonína Dvořáka. Celý
večer končil Opusem 103 Sechs deutsche Lieder Louise Spohra.
Červencové koncerty pokračují v sobotu 18. v amfiteátru kulturního domu vystoupením skupiny Los Chuperos a nebude chybět ani další koncert v krásnolipském kostele, kde si 25. července budeme moci poslechnout Trio di Praga, jehož
dva členy jsme poznali už v loňském roce při jejich úspěšném vystoupení v kapli
ve Vlčí Hoře. Mnozí z vás si jistě přijdou znovu poslechnout zpěv Jany Ryklové
a svižné housle Alexandra Shonerta.
Jste srdečně zváni, hudba k letním večerům patří.
Alena Starostová
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První vozíčkářská trasa v Ústeckém kraji byla otevřena
Jedinečná krajina okolo Krásné Lípy, kde se snoubí
příroda NP Českého Švýcarska, CHKO Lužických hor
a CHKO Labských pískovců tvoří jeden celek, který
je protkaný síti turistických cest nabízející návštěvníkům rozmanitou možnost výletů.
Kopcovitý a místy skalnatý terén neumožňoval tuto
možnost tělesně postiženým, ale i oni si zaslouží
užívat krás, které nám dala příroda. Proto v roce
2018 vznikla myšlenka vybudovat okolo Krásné
Lípy vozíčkářskou trasu. Nabízel se k tomu poměrně rovinatý terén východojižním směrem od Krásné Lípy. V první části s výhledem na kopce kolem
Jedlové, v druhé části na Dymník a Vlčí horu. Nápad
podpořili senátor Parlamentu ČR Zbyněk Linhart
a především starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
Kladné stanovisko dala Krajská komise turistického
značení. Krajský předseda KČT Jan Eichler s náměstkem hejtmana Ústeckého kraje pro cestovní ruch
Zdeňkem Matoušem zajistili většinu potřebných finančních prostředků. Dále se podílela banka ČSOB,
Spolchemie Ústí nad Labem, KČT Krásná Lípa a KČT
Ústecké oblasti.
Stezku vytrasovali manželé Cabalkovi z Brna.
Zpracovatelem projektu je firma BO CO, spol. s r.
o. Libchavy. Stezku realizovala Orlicko Ústecká firma Otakara Boury. Celkové náklady byly 281 680
Kč. Unikátností je, že ke vzniku stezky se úspěšně
a vstřícně spojily tři obce, po jejichž území stezka
vede. Potřebné úpravy k průjezdnosti vozíku hradily
ze svých prostředků. Krásná Lípa nově vybudovala
800 m nové cesty. Povrch je opatřen jemnou drtí, ve
městě byli upravené nájezdy na chodníky, společně
s Rybništěm udržují spojku k Velkému rybníku. Horní Podluží vyasfaltovalo chodník do obce a doplnilo
mobiliář o další tabuli. Jiřetín pod Jedlovou propojil
město s cyklostezkou novým chodníkem.
Stezka byla dokončena v říjnu 2019. Část stezky
(okruh kolem Krásné Lípy) vede většinou po lesních
cestách. Z důvodu intenzivní těžby po kůrovcové
kalamitě nešlo cestu ihned zprovoznit. (I do budoucna bude nutno počítat s tím, že při hospodářské činnosti majitele lesa může být krátkodobě průjezd omezen.) Navíc na jaře zprovoznění přibrzdila
koronavirová pandemie.
Významným dnem pro turisty se stal pátek 19. června 2020, kdy došlo k slavnostnímu otevření první

vozíčkářské stezky v Ústeckém kraji.
Od časného rána byla obloha zatažena černými, vodou nasycenými mraky a předpověď počasí slibovala déšť. Naštěstí pršet začalo až po akci.
Na krásnolipském náměstí před budovou OPS ČŠ
připravily technické služby města zázemí pro „kmotry“ stezky. Od 8.30 zvala z pódia hudbou a zpěvem country skupina Harcovníci. V 9 hodin přivítal
všechny přítomné předseda Ústecké oblasti KČT
Jan Eichler. V úvodu popsal historii stezky a uvedl
její donátory, slovo předal senátorovi (38 let členem
KČT Krásná Lípa) Zbyňku Linhartovi, který uvítal realizaci stezek i to, že ta krásnolipská byla 1. v kraji.
Emotivně zapůsobilo na přítomné, kteří znali jeho
otce, když ve své řeči připomněl, že otec byl 20 let
odkázán na invalidní vozík. Slovo předal radnímu
Ústeckého kraje Zdeňku Matoušovi. Ten mimo jiné
přiznal, že je mu rozvíjející se Krásná Lípa blízkou
a pochválil realizátory stezky. Následoval 1. místopředseda ÚV KČT Zdeněk Cabalka, který mimo jiné
ocenil, že klub stezku realizoval z vlastních zdrojů,
též se mu líbilo důstojné otevření stezky. Posledním
řečníkem byl starosta města Krásná Lípa Jan Kolář,
který ocenil iniciační nápad Václava Hieka a skvělou

Účast na letošním
slavnostním předávání
vysvědčení deváťákům
poznamenala pandemie

Den s jógou "inspiruj se a pomáhej"

V komorním duchu se v pátek 26. 6. 2020 na radnici předávalo vysvědčení našim žákům devátého
ročníku. I přes slavnostní atmosféru jsme si všichni
uvědomovali, že tento pro žáky (i rodiče) zlomový
okamžik byl poznamenán pandemií, distančním
vzděláváním. Přejeme všem absolventům, ať se jim
v životě daří.

je charitativní akce poskládána z workshopů několika učitelů jógy či jiného celostního (nejen) pohybového směru. Již po jedenácté jsme se v neděli
14. června 2020 mohli inspirovat různými přístupy
k pohybu a zdravějšímu životnímu stylu. Vzácným
hostem byl mimo jiné i Vladimír Mikuláš, učitel jógy,
fotbalista a masér národního futsalového týmu.
Vladimír před třemi roky onemocněl amyotrofickou
laterální sklerózou, nevyléčitelným a velmi těžkým

spolupráci s kolegy sousedních obcí na společné
věci.
Krásnolipský farář Antonín Sedlák stezku požehnal
krátkou modlitbou. Následně řečníci společně přestřihli symbolickou pásku a uvedli stezku do provozu. Slavnostního aktu se mimo jiné zúčastnili čestná
předsedkyně revizní komise UV KČT Růžena Streiftauová, majitel firmy Euro Topoz Michal Osif, starosta obce Rybniště Roman Forfera, ředitel OPS ČŠ Jan
Šmíd, vedoucí Destinačního fondu Jiří Rak, ředitel
Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda, milé bylo
přivítat se s delegací tělesně postižených z Lovosic
vedenou místopředsedou Miroslavem Kučerou.
Akci přijelo pozdravit a pomoct s organizaci 5 členů oblastního výboru a nechyběli členové krásnolipského odboru a ani předsedové okolních klubů
a veřejnost. Po oficiální části měli účastníci možnost
občerstvení, k poslechu hráli Harcovníci. Akce byla
zajímavá i pro TV Prima a regionální televizi. Přejme
stezce, kterou mohou využívat nejen vozíčkáři, ale
i turisté s kočárky a kdokoli jiný, mnoho uživatelů
a v budoucnu ještě další „sestru“.
Václav Hieke

onemocněním, přesto stále pomáhá ostatním. Nedávno byl oceněn cenou Olgy Havlové.
Výtěžek z akce byl věnován na podporu rehabilitace Tobíška Touška z Rumburku, malého bojovníka
po dětské mozkové obrně.
Děkuji všem, kteří se připojili, podpořili či vyšli
vstříc této krásné akci, která se již několik let v Krásné Lípě koná.
Za Krásnolipský spolek Mgr. Irena Kubicová
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Kulturní léto zahájil
koncert vážné hudby
v kostele
Letošní Krásnolipské kulturní léto jsme zahájili
v úterý 7. července koncertem Virtuosi di Praga
v kostele sv. Máří Magdalény. Spolu s houslovým
doprovodem zazněl opěrní zpěv jedné z nejlepších
pěvkyň Michell Katrak. Program obohatilo mluvené slovo zkušeného keramika Romana Šediny,
který dovezl několik velmi zajímavých keramických
váz připomínající určitá období, a ke každému období měl připraveno poutavé povídání.
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Rybáři rekapitulovali loňskou činnost
Krásnolipští členové místní organizace ČRS se sešli
v sobotu 13. 6. 2020 na výroční schůzi. Ta se konala
kvůli epidemiologickým opatřením v pozměněném termínu a teplé jarní počasí se podepsalo na
poněkud slabší účasti, než bývá u rybářů obvyklé.
Členové výboru místní organizace pánové Staněk,
Krajmer a Šulc postupně přednesli jednotlivé zprávy o činnosti, hospodaření, činnosti rybářské stráže
atd. Z nich vyplynulo, že organizace pečlivě a svědomitě hospodaří. V rámci brigádnické činnosti
bylo na svěřeném majetku odpracováno více jak 1
tis. hodin. Rybáři hospodaří na 14 rybnících, jež jsou
v majetku města Krásná Lípa a také na části toku říč-

ky Křinice.
Členská základna čítá v současné době 142 osob,
z toho je 9 žen, 34 žáků a 3 dorostenci.
V kroužku mládeže bylo v loňském roce registrováno 31 dětí, 26 chlapců a 5 děvčat. Práci s mládeží
vede obětavě p. Boštík.
Město Krásná Lípa děkuje všem aktivním členům za
práci při péči o vodní nádrže a rybníky. Stále více
se potvrzuje jejich význam v krajině při zadržování
vody a úpravě místního klimatu. Zvláště cenná je
práce s mládeží, kdy je prohlubován její vztah k přírodě a společné aktivitě.
Jan Kolář

Aktuální dění v Krásné
Lípě v mobilní aplikaci

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a nechte
se informovat o aktuálním dění nejen v Krásné
Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro
chytré telefony (tablety) s operačním systémem
Android nebo iOS (iPhone). Jednoduše si ve svém
mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“
nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec. Více informací najdete na
www.krasnalipa.cz

Velký úspěch V. B
v soutěži Srdce
s láskou darované
Rádi bychom Vás informovali o našem umístění
žáků V. B v celostátní soutěži s názvem „Srdce s láskou darované". Za vše hovoří následující dopis, který třída obdržela společně s cenami.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Vážení a milí srdcaři!
Dovolte, abychom Vám upřímně pogratulovali
k Vašemu krásnému umístění v 6. ročníku celostátního projektu Srdce s láskou darované, a to v konkurenci více než 220 projektů, na kterých se podílelo přes 4200 dětí ze 150 škol. Dostat se do první
desítky nejlepších, to je opravdu velký úspěch, který Vám však za Vaše nádherné Srdce právem náleží.
Uplynulé nelehké měsíce ukázaly, jak hluboký smysl mají hodnoty, které jsou duší Srdce s láskou darovaného. Jakou cenu má lidskost, vzájemná podpora, empatie, zodpovědnost, láska. Stále víc se
ukazuje, že Srdce s láskou darované není obyčejná
soutěž. Je to výzva, hledání a objevování, sdílení,
poselství. Pomáhá tvořit lepší svět. A je nám velikou ctí se s Vámi na této tvorbě podílet a takovou
výzvu pro Vás připravovat.
Děkujeme, srdcaři, za dobro, které kolem sebe rozdáváte. A těšíme se, až se v září společně pustíme
do dalšího, již 7. ročníku!
Vaši
Jana Jenšíková a Jan Vícha,
organizátoři projektu Srdce s láskou darované

Zemřel pan Martin Schulz, statečný člověk,
novinář, publicista, hudebník, disident…
24. června nás nepřipravené zastihla smutná zpráva o odchodu pana Martina Schulze, mj. bývalého
kolegy, starosty obce Doubice. Setkávali jsme se při
mnoha různých příležitostech, pravidelně pak každý listopad u Lavičky Václava Havla, kde jako hlavní
řečník svým neopakovatelným způsobem glosoval
aktuální společenský vývoj, připomínal hodnoty listopadu 1989 a nastavoval nekompromisní zrcadlo
dnešní politické reprezentaci. Opustil nás poněkud

brzy, v pouhých 66 letech. Bude nám všem moc
chybět!
Jeho životní cestu zpracovali žáci naší základní školy v rámci projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum. Vidět jí můžete na webu www.
pribehynasichsousedu.cz v menu Města/Šluknovsko.
Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu

Kancelář senátora
za Děčínsko Zbyňka
Linharta

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
30. 7. / 13. 8.
Vlčí Hora, Zahrady: 27. 7. / 10. 8.
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

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Výlet s Kostkou do pražské zoo

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství JUDr.
Hanzlíček
Občansko-právní poradenství JUDr.
Pražák a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Dluhové poradenství
kremenakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
Pracovní a kariérové poradenství,
Retrostipendia
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00
Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let
PO - PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265
Osobní asistence
Domácí péče o seniory
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Komunitní práce
matousek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435
Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

20. 6. 2020 se vydalo komunitní centrum Kostka
Krásná Lípa na poznávací výlet pro rodiny s dětmi
do Zoo Praha, kterého se zúčastnilo 59 lidí převážně z krásnolipské komunity.
Pro většinu účastníků výletu to byla první návštěva
Zoo Praha a díky tomu mohli poprvé spatřit zvířata
z celého světa, která ještě nikdy neviděli. Navzdory

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny: každé pondělí vždy od 14:00
do 16:30 hodin, jinak dle přítomnosti nebo po
dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289 605,
e-mail: radim@burkon.cz,
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

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; 13:00 – 16:30
středa
13:00 – 16:30
čtvrtek
9:00 – 11:30
pátek
zavřeno
Od 13. – 25. 7. 2020 je knihovna
uzavřena.

tomu, že po celou dobu návštěvy zoo mírně pršelo,
všichni odjížděli domů nadšení, plní nevšedních
zážitků.
Poznávací akce byla spolufinancována Evropskou
unií.
Kostka Krásná Lípa
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Přípravu do školy v nízkoprahovém
zařízení podpořila nadace Vinci

Dluhové poradenství
v Kostce pomáhá

Služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Krásné Lípě se věnuje a podporuje děti v přípravě
do školy soustavně od září do června a během letních měsíců nabízí pomoc s přípravou ke zkouškám
či reparátům. Příprava do školy není jen proces předávání informací, jde o to naučit děti se do školy
připravovat a ukázat jim různé způsoby, jak se učit.
Práce probíhá, jak individuálně, tak ve skupinách.
Individuální práce se využívá zejména v situacích,
kdy je potřeba látku vysvětlit. Ve skupinách obvykle dochází k jejímu procvičování. K tomu, aby byla
látka vysvětlena správně, názorně a zábavně je potřeba celá řada pomůcek.
V letošním roce přípravu do školy v T-klubu a Amari
klubu podpořila Nadace Vinci, která na vzdělávání
dětí ze sociálně slabého prostředí, které jsou v minimálním kontaktu se školou i po ukončení nou-

Klient konečně získal stabilní zaměstnání. Zaměstnavatel mu dle pokynů exekutorů z platu strhává
řadu plateb na splácení dluhů. Klient se rozhodl
řadu dluhů a exekucí řešit insolvencí. Domluvil se
s poradkyní a postupně v období několika měsíců
dohledal a zajistil všechny potřebné doklady. Poradkyně posoudila, zda je v jeho případě oddlužení
reálné. Podklady předali právníkovi ke zpracování
návrhu na oddlužení. Soud návrh schválil a exekuce byly zastaveny. Klient již vše řeší s insolvenčním správcem, má nastavenu pravidelnou měsíční
splátku. Má tak šanci se při dodržení podmínek oddlužení dostat z obtížně řešitelné situace.
Kostka Krásná Lípa za finanční podpory z EU a státního rozpočtu poskytuje zdarma dluhové poradenství v obcích Šluknovského výběžku.
Křemenáková Irena, dluhová poradkyně, Kostka
Krásná Lípa, p. o., tel. 778 888 431, email: kremenakova@komunitnicentrum.com

zového stavu, přispěla darem ve výši 50 000 Kč. Za
tuto částku byly zakoupeny tablety, které budou
využity k online plnění úkolů a procvičování zejména ČJ a MA. Dále pak pomocné tabulky s malou
a velkou násobilkou, vyjmenovanými slovy, vzory
podstatných jmen apod., které je možné nakopírovat a klienti si je můžou odnést domů a sami si látku
procvičit. Velký význam, zejména pro prvňáky, mají
nově zakoupené písanky s uvolňovacími cviky, pracovní sešity na psaní čísel, písmen nebo na rozpoznávání tvarů.
Věříme, že zakoupené pomůcky pomohou zatraktivnit a také zkvalitnit přípravu do školy, kterou
v klubech pravidelně realizujeme.
Mgr. Adéla Galbavá,
vedoucí NZDM, Kostka Krásná Lípa

Upozornění
pro občany
V příštím týdnu v pondělí 20. 7. 2020 bude probíhat
pokládka nového asfaltového povrchu na posledním úseku komunikace Dlouhým Dolem a v úterý
21. 7. 2020 pak v úseku Bezručova – Fibichovo údolí. Po dobu pokládky bude uzavřen průjezd těmito
komunikacemi. Děkujeme za pochopení.

Výzva
Poškodila vám divoká prasata z okolních mysliveckých honiteb majetek? Poškodila oplocení, zničila
úrodu, rozryla trávník? Ohrozila vás na vlastním
pozemku?
Pošlete nám fotografie a informace na podatelna@
krasnalipa.cz
Budou potřeba pro jednání s myslivci a příslušnými
úřady o nápravě.
Děkujeme.

Systém protipovodňových hlásičů lze
sledovat prostřednictvím webových stránek
Ústecký kraj převzal v roce 2020 do správy systém
protipovodňových hlásičů od Severočeského sdružení obcí (SESO). Informace z tohoto systému jsou
nyní dostupné prostřednictvím webové stránky
http://voda.kr-ustecky.cz, která je optimalizovaná
pro webové prohlížeče Chrome a Firefox.
Na webových stránkách jsou k dispozici informace
o stavu jednotlivých hlásičů a především o aktuálním stupni povodňové aktivity na příslušném vodním toku. Vzhledem k technickému stavu jednotlivých čidel, nebo špatné konektivitě, jsou bohužel
některé hlásiče mimo provoz. Tyto nefunkční hlási-

če plánuje Ústecký kraj nahradit novými.
V dalším kroku pak plánuje Ústecký kraj opětovně
zprovoznit i systém varovných hlášení příslušným
obcím v případě, že dojde k náhlému zvýšení vodního stavu.
Tisková zpráva Ústeckého kraje ze dne 19. června
2020
Průtoky Křinice v Krásné Lípě najdete na webu: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/
krasna-lipa-138. Odkaz najdete také na webu www.
krasnalipa.cz v menu Město.

Krásnolipská nádhera
Tradiční hudebně-pivovarský festiválek, letos již
k sedmému výročí otevření Pivovaru Falkenštejn,
se koná 1. srpna 2020 na Křinickém náměstí v prostoru před pivovarem. Hudební program začíná
v 16:00 a doplní ho naražení speciálního piva, gri-

lování, stánky pivovaru Born a stánek Bohemian
coffee house. Chybět nebude ani možnost se na
Krásnolipskou nádheru podívat z ptačí perspektivy,
a to díky otevření kostelní věže. Vstup na festiválek
je zdarma a moderovat ho bude Dr. Vlk.

Dotační program na
opravy fasád, střech
a oplocení v roce 2020
I na letošní rok město vyhlásilo dotační program na
opravy fasád, střech a oplocení. Město dlouhodobě podporuje opravy fasád, 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 požádat o dotaci mohou zájemci nejpozději do
16. října 2020. Více informací o dotačním programu 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
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Může se hodit – úřední hodiny a pokladní hodiny MěÚ, provozní
doba a ceník sběrného dvora v Krásné Lípě
Provozní doba sběrného dvora je shodná s provozní dobou kanceláře technických služeb a platí do 31. 10. 2020.
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

Pokladní hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.00 – 17.00
12.00 – 14.30
12.00 – 17.00
12.00 – 14.30

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí 7.00 – 12.00
Úterý
7.00 – 12.00
Středa 7.00 – 12.00
Čtvrtek 7.00 – 12.00
Pátek
7.00 – 13.00
Sobota v sudém týdnu

14.00 – 17.00
14.00 – 15.00
14.00 – 17.00
14.00 – 15.00
8.00 – 11.00

Ceník za odkládání odpadů ve Sběrném dvoře města Krásná Lípa – platný od 1. 6. 2020
Katalogové
Měrná
Cena za
Druh odpadu
číslo
jednotka jednotku (v Kč)
Komunální odpady (objemný odpad,
nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný
20
kg
ZDARMA*
odpad, elektroodpad, dřevo, jedlý olej a tuk,
sklo, kovy)
16 01 03
Pneumatiky – bez disku (osobní, motorkové)
ks
25,00
Pneumatika nákladní – bez disku (ostatní –
16 01 03.1
ks
45,00
dodávky, lehké nákladní, traktorové přední)
Pneumatika nákladní – bez disku (od 8,25x20,
16 01 03.2
ks
75,00
traktorové zadní)
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
17 01 07
kg
2,00
tašek a keramických výrobků (stavební suť)
Izolační materiály (skelná vata, asfaltová
17 06 04
kg
5,00
lepenka aj.)
*Občan, který odevzdává odpad ZDARMA (pouze trvale bydlící nebo vlastník nemovitosti,
ve které není nikdo trvale hlášen – rekreant) musí být na sběrném dvoře fyzicky přítomen!

Výstava z naší historie
v rumburském muzeu
V rumburském muzeu byla začátkem července zahájena výstava "Zapomenutá sláva rodiny Dittrich z Krásné Lípy". Výstava je
rozšířena o originály skic a studií k výzdobě interiéru hrobky Dittrichovy rodiny, dále v přilehlé místnosti je instalována malá galerie děl malíře Augusta Frinda, zobrazujících Krásnou Lípu a její
blízké okolí. Návštěvníci se mohou potěšit i originálem Frindova
obrazu z roku 1899 – "Pohled na náměstí v Krásné Lípě". Výstavu
zájemci mohou zhlédnout až do 30. 10. 2020.
Více informací o muzeu, probíhajících výstavách i expozicích najdete na webu: www.muzeumrumburk.cz

Program kina

Případ mrtvého nebožtíka
Středa 22. 7. 2020 od 19.00
Nová česká komedie si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes
plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního
žánru. Hrají – D. Novotný, H. Vagnerová, M. Pechlát, E. Holubová …
Česká komedie, 97 min., vstup 70 Kč

Super mazlíčci
Středa 29. 7. 2020 od 18.00
Toulavý pes Roger a jeho kamarádi si žijí spokojeně do té
doby, než starosta města rozhodne o tom, že vyžene všechna zvířata a z jejich domova udělá město robotů.
Animovaný film pro děti, 93 min., vstup 60 Kč
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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 8. 6. 2020
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení ZM č. 10 – 01/2020
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze
7. až 9. ZM.
Zpráva starosty města
Usnesení ZM č. 10 – 02/2020
ZM bere na vědomí Zprávu starosty města
o činnosti a opatřeních města Krásná Lípa
v průběhu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR dne 12. 3. 2020.
Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok
2019
Usnesení ZM č. 10 – 03/2020
ZM bere na vědomí Závěrečný účet města Zprávu o hospodaření města za rok 2019 dle
přílohy.
ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Účetní závěrka za rok 2019
Usnesení ZM č. 10 – 04/2020
ZM schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2019 dle přílohy.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření - Usnesení ZM č. 10 – 05/2020
ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. za rok 2019 v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – Zpráva o hospodaření a činnosti
Usnesení ZM č. 10 – 06/2020
ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa
za rok 2019 vč. plnění rozpočtu roku 2019,
v předloženém znění. ZM schvaluje Výroční
zprávu za rok 2019.
Křinice, s. r. o. - Zpráva o hospodaření
Usnesení ZM č. 10 – 07/2020
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření Křinice
Krásná Lípa, s. r. o. za rok 2019 v předloženém
znění.

Nabídka majitelům psů

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému
majiteli psa, který má u nás zaplacený místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkrementy. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně
na radnici, nebo v kanceláři technických služeb
v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků
za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by nevěděl, jak se takový sáček používá, může zhlédnout
instruktážní video z roku 2014, které najde na našich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii
v menu Život.

Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Křinici Krásná Lípa s. r. o.
Usnesení ZM č. 10 – 08/2020
ZM schvaluje poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 800 000 Kč
společnosti KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s. r. o. Prostředky společnost KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA s. r.
o. využije na opravu fasády budovy centrální
kotelny a nákup nových vrat.
Prodej části p. p. č. 2840/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 10 – 09/2020
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2840/1 o výměře 337 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Luďku a Vlastě Vybíralovým, bytem
Rumburská 522/17, Krásná Lípa za cenu 16
850 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 261/4, části p. p. č.
261/39 a části p. p. č. 261/23, vše k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 10 – 10/2020
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 261/4 o výměře 210 m2, části p. p. č. 261/39 o výměře
123 m2 a části p. p. č. 261/23 o výměře 43 m2,
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Alžbětě Schánilcové, bytem Emilie
Hyblerové 527, Praha 4 za cenu 37 600 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 a p. p. č.
802/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 10 – 11/2020
ZM schvaluje prodej st. p. č. 512/1 o výměře
33 m2, st. p. č. 512/2 o výměře 502 m2 a p.
p. č. 802/2 o výměře 694 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa za účelem výstavby rodinného domu
Haně Winkler, bytem Československé armády
554/14, Praha 6 za cenu 98 050 Kč (do základní
výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 1 450
Kč, porosty 36 600 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 p. p. č. 1187/2, části p. p. č. 1184/2
a části p. p. č. 1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 10 – 12/2020
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1187/2 o výměře 203 m2, části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č.
1182/1 o celkové výměře 468 m2, vše k. ú.
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Lyudmyle
Pashko a Jiřímu Škvorovi, bytem Frýdlantská
1300/10, Praha 8 a Vítězslavu Škodovi, bytem
Cíglerova 1087/26, Praha 9 za cenu 35 260 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č.
1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 10 – 13/2020
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1184/2 a části
p. p. č. 1182/1 o celkové výměře 646 m2, k. ú.
Vlčí Hora za účelem výstavby rekreačního objektu Janu a Jindřišce Benátským, bytem Nad
údolím 126, Husinec za cenu 42 300 Kč (do základní výměry 32 300 Kč, porosty 10 000 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. 1789/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 10 – 14/2020
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1789/1 o výměře 1089 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Jiřímu Novotnému,
bytem Malá 271/4, Rumburk za cenu
74 650 Kč (do základní výměry 54 450 Kč, porosty 20 200 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 st. p. č. 602/2, p. p. č. 2237/1, p. p.
č. 2236/2 a p. p. č. 2236/1, vše k. ú. Krásná
Lípa
Usnesení ZM č. 10 – 15/2020
ZM na základě cenové nabídky schvaluje
prodej st. p. č. 602/2 o výměře 96 m2, p. p. č.
2237/1 o výměře 253 m2, p. p. č. 2236/2 o výměře 622 m2 a p. p. č. 2236/1 o výměře
60 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Martinovi Zemanovi, bytem Terezínská 702/7, Praha za cenu 551 300
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.
Prodej p. p. č. 41/1, k. ú. Zahrady
Usnesení ZM č. 10 – 16/2020
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 41/1, k. ú. Zahrady Marcele Pokorné, bytem Sněžná 25, Krásná
Lípa do doby vyřešení vlastnictví sousedních
pozemků navazujících na dům žadatelky.
Prodej p. p. č. 1191/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 10 – 17/2020
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1191/2 o výměře 528 m2, k. ú. Vlčí Hora Lyudmyle Pashko
a Jiřímu Škvorovi, bytem Frýdlantská 1300/10,
Praha 8 a Vítězslavu Škodovi, bytem Cíglerova
1087/26, Praha 9 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 10 – 18/2020
ZM ruší usnesení ZM č. 4-11/2019 ze dne 10. 6.
2019 o prodej p. p. č. 11/1, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy z důvodu nezájmu žadatele.
Zrušení usnesení - Usnesení ZM č. 10 –
19/2020
ZM ruší usnesení ZM č. 5-09/2019 ze dne 9. 9.
2019 o prodeji st. p. č. 320, st. p. č. 321, p. p.
č. 436, p. p. č. 435 a části p. p. č. 433, vše k. ú.
Krásná Lípa z důvodu nezájmu žadatele.
Smlouva o směně pozemků
Usnesení ZM č. 10 – 20/2020
ZM schvaluje Smlouvu č. 2020/36/15 - 126
se Státním pozemkovým úřadem, Husitská
1024/11a, Praha, IČ 01312774 na část pozemku p. p. č. 1749/1, k. ú. Krásná Lípa, u fotbalového hřiště v ul. Mánesova. Doplatek za směnu je 13 750 Kč.
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Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy - byt č. 5, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 10 – 21/2020
ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv
a závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 2009/40/27 - 107 na
byt č. 5, Nemocniční 1149/12a, uzavřené s Petrem Zrubeckým, bytem Vlčí Hora 23, Krásná
Lípa, na Viktorii Josefínu Zrubeckou, bytem
Vlčí Hora 23, Krásná Lípa.
Členské příspěvky
Usnesení ZM č. 10 – 22/2020
ZM schvaluje členský příspěvek města Krásná
Lípa na rok 2020 do MAS Český sever, z. s. ve
výši 500 Kč.
Terénní práce 2020
Usnesení ZM č. 10 – 23/2020
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Terénní práce 2020 od Úřadu vlády ČR ve
výši 300 000 Kč.
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Kontroly finančního výboru v roce 2020
Usnesení ZM č. 10 – 24/2020
ZM ukládá finančnímu výboru ZM Krásná Lípa
provést tyto kontrolní akce v roce 2020:
- kontrola přidělování finančních příspěvků
městem v rámci dotačního programu na
opravy fasád, střech a oplocení v roce 2019,
- kontrola přidělování dotací na podporu výstavby rodinných domů v roce 2019,
- kontrola agendy zadávání veřejných zakázek
v roce 2019.

pro klienty pečovatelské služby a zaměstnance města.

Jednací řád ZM
Usnesení ZM č. 10 – 25/2020
ZM schvaluje jednací řád ZM v předloženém
znění.

4. rozpočtové opatření 2020
Usnesení ZM č. 10 – 28/2020
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy.

Převod pečovatelské služby pod p. o.
Kostka - Usnesení ZM č. 10 – 26/2020
ZM schvaluje převod výkonu pečovatelské
služby registrované na město Krásná Lípa pod
příspěvkovou organizaci města KOSTKA Krásná Lípa, p. o. a ukládá RM připravit převod od
roku 2021 za zachování stejných podmínek

Cena města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 10 – 29/2020
ZM schvaluje udělení ocenění - Cenu města
Krásná Lípa - u příležitosti 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město dle přílohy.

Dotace akce
Usnesení ZM č. 10 – 27/2020
ZM ruší uzavření Veřejnoprávní smlouvy č.
2020/15/43-67 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa s organizací Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času
pro Šluknovský výběžek z důvodu zákazu akcí
a uzavření školy v době nouzového stavu.

Čestné občanství
Usnesení ZM č. 10 – 30/2020
ZM schvaluje udělení čestného občanství Ing.
Zbyňkovi Linhartovi za mimořádný přínos pro
rozvoj města Krásná Lípa.
Diskuze členů ZM
Usnesení ZM č. 10 – 31/2020
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami,
které vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) zabývat se problémem úklidu plochy kolem
objektu č. p. 280.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Podhorský
a Václav Danita

Usnesení z 33. zasedání
Rady města Krásná Lípa
konaného dne 15. 6. 2020
I. Hlavní program
Závěry z jednání 10. ZM
Usnesení RM č. 33 – 01/2020
RM projednala průběh a závěry z jednání 10.
ZM a ukládá:
- Lence Fritscheové, zaměstnankyni OVIŽP,
vyzvat vlastníka objektu č. p. 280 k zajištění
dodržování pořádku,
- Mgr. Lucii Hankové, tajemnici MěÚ, připravit převod pečovatelské služby města Krásná Lípa na Kostku Krásná Lípa, p. o. od roku
2021 za zachování stejných podmínek pro
klienty a zaměstnance pečovatelské služby.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 33 – 02/2020
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 1182/1 o výměře 748 m2, k. ú.
Vlčí Hora,
- část p. p. č. 253/1 o výměře cca 250 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 1599/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 33 – 03/2020
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1599/2 o výmě-
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ře 564 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Dmitriji Děněžkinovi, bytem Západní
2748, Varnsdorf.
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nizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa, p. o. za rok 2019 dle přílohy.

Eva Kamberská, Nemocniční 554/14, Krásná
Lípa).

Odstoupení od žádosti na odkoupení pozemku - Usnesení RM č. 33 – 04/2020
RM bere na vědomí odstoupení Davida Mandičáka, bytem Vítězná 248, Ústí nad Labem
od žádosti o odkoupení p. p. č. 2527/8, k. ú.
Krásná Lípa a schvaluje vrácení kauce ve výši
10 000 Kč.

Kostka Krásná Lípa p. o. - Účetní závěrka
2019 - Usnesení RM č. 33 – 11/2020
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. sestavenou
k 31. 12. 2019 a rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 513 144,20 Kč takto:
fond odměn: 0,00 Kč
fond rezervní: 513 144,20 Kč.

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 33 – 14/2020
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.

Byty - změna ve výpočtovém listu
Usnesení RM č. 33 – 05/2020
RM schvaluje nájemníkovi Miroslavu Stankovičovi změnu ve výpočtovém listu k nájemní
smlouvě na byt č. 2, Studánecká 474/21, kterou se navyšuje počet bydlících osob ze tří na
čtyři.

Kostka Krásná Lípa p. o. - Zpráva o hospodaření a Zpráva o inventarizaci za rok 2019
Usnesení RM č. 33 – 12/2020
RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu
o provedení inventarizace příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. za rok 2019 dle
přílohy.

Byty - pronájem - byt č. 48, Nemocniční
1137/6
Usnesení RM č. 33 – 06/2020
RM schvaluje pronájem bytu č. 48, Nemocniční 1137/6, v tomto pořadí:
1. Jana Dvořáková, bytem Plzeňská 1405,
Varnsdorf,
2. Abdullah Caglayan, bytem Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa,
3. Gejza Ferenc, bytem Studánecká 564/16,
Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.

Odstoupení od smlouvy na pronájem pozemku - Usnesení RM č. 33 – 13/2020
RM podle čl. V. bod 3 odstupuje od smlouvy
o nájmu pozemku č. 2018/23/15-3 (nájemce

Byty - pronájem - byt č. 17, Nemocniční
1156/16 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 33 – 07/2020
RM schvaluje pronájem bytu č. 17, Nemocniční 1156/16, v tomto pořadí:
1. Věra Chudobová, bytem Na náspu 5, Krásná
Lípa,
2. Ludvík Teplý, bytem Lidická 13, Krásná Lípa,
3. Libuše Valová, bytem Masarykova 25/9,
Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Nebytové prostory - pronájem nebytového
prostoru č. 6, Masarykova 1094/4
Usnesení RM č. 33 – 08/2020
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem nebytového prostoru č. 6, Masarykova 1094/4 s Ing. Martinem Bosákem,
bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa, IČ
75172640, za účelem provozu kanceláře pro
projekční činnosti v krajinářské architektuře,
grafice a terénních průzkumech.
III. Různé
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - Účetní závěrka
2019
Usnesení RM č. 33 – 09/2020
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa, p. o. sestavenou k 31. 12. 2019
a rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 75 585,59 Kč takto:
fond odměn: 0,00 Kč
fond rezervní: 75 585,59 Kč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření a Zpráva o inventarizaci za rok 2019
Usnesení RM č. 33 – 10/2020
RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu
o provedení inventarizace příspěvkové orga-

Žádost o rekonstrukci místní komunikace
Kamenná Horka
Usnesení RM č. 33 – 15/2020
RM projednala žádost občanů o rekonstrukci
spojovací komunikace mezi ulicí Bezručova
a Fibichovo údolí a ukládá vedoucí TS Martině
Hlavové zařadit komunikaci do plánu rekonstrukcí a oprav místních komunikací.
Obnova místních komunikací 2020 - zhotovitel - Usnesení RM č. 33 – 16/2020
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Obnova místních komunikací 2020“ vypracovanou komisí pro výběrová
řízení.
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RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.
2020/11/14 - 147 s vítězným uchazečem, kterým je firma TANKTOWN s. r. o., K Vavřinečku
439, Ústí nad Labem, IČ 60280344, dle přílohy.
Dobíjecí stanice - dodatek k nájemní
smlouvě
Usnesení RM č. 33 – 17/2020
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2018/23/15 - 187 ohledně výměny původních dobíjecích stanic, za stanice s vyšším
výkonem, se společností Olife Energy Net,
a. s., Lazarská 11/6, Praha 2 - Nové Město, IČ
29291879, dle přílohy.
ÚT Masarykova 25/9, byt č. 4
Usnesení RM č. 33 – 18/2020
RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2020/11/18
- 149 na zhotovení ústředního topení vč. plynovodu v bytě č. 4, objektu Masarykova 25/9,
Krásná Lípa s firmou Václav Čermák, Fričova
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942/6, Krásná Lípa IČ 15124762, dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 33 – 19/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. 2020/10/15 - 148 na vedení
zemního kabelu elektro přípojky v pozemku p.
p. č. 1573, k. ú. Vlčí Hora, pro budoucí rodinný
dům na pozemcích st. p. č. 139 a p. p. č. 1422/2,
k. ú. Vlčí Hora s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24/29035,
dle přílohy.
Program rozvoje venkova
Usnesení RM č. 33 – 20/2020
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Program rozvoje venkova přes MAS
Český sever, z. s. do Fiche 421 na projekt Máme
rádi kulturu.

Cena starosty města
Usnesení RM č. 33 – 21/2020
RM schvaluje udělení ocenění - Cena starosty města Krásná Lípa u příležitosti 150. výročí
povýšení Krásné Lípy na město dle upravené
přílohy.
COVID_19 - Usnesení RM č. 33 – 22/2020
RM bere na vědomí podání žádosti do Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020
na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách
v souvislosti s epidemií COVID_19 organizaci
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Činnost p. o.
Usnesení RM č. 33 – 23/2020
RM schvaluje, na základě projednání činnosti
příspěvkových organizací města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p.
o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná
Lípa.
Přestupková komise
Usnesení RM č. 33 – 24/2020
RM bere na vědomí ustanovení nového člena
Přestupkové komise a to Petru Nekolovou.
Výše úrokové sazby na spořícím účtu
Usnesení RM č. 33 – 25/2020
RM schvaluje návrh na poskytnutí úrokové výjimky, který navyšuje vyhlašovanou úrokovou
sazbu spořícího účtu města vedeného u ČSOB
o 0,58 % p. a.
Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a MŠ
Krásná Lípa p. o.
Usnesení RM č. 33 – 26/2020
RM bere na vědomí změnu závazných ukazatelů rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Krásná Lípa k 5. 5. 2020.
Přijetí dotací
Usnesení RM č. 33 – 27/2020
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p.
o. přijetí dotací na projekty:
- Sociální služby SAS pro rodiny s dětmi od
města Šluknov ve výši 5 000 Kč,
- Kostka pomáhá od nadace ČEZ ve výši
25 000 Kč,
- Kostka pomáhá od nadace VINCI ve výši
53 445 Kč.
Město plné květin 2020
Usnesení RM č. 33 – 28/2020
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2020
a schvaluje její pravidla dle předloženého návrhu.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 33 – 29/2020
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů
z 31. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne
2. 6. 2020,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření
s byty ze dne 11. 6. 2020.
Jan Kolář,
Jana Drobečková
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Usnesení z 34. zasedání Rady
města Krásná Lípa konaného
dne 24. 6. 2020 a 7. 7. 2020
I. Hlavní program
Nájemné nebytových prostor
Usnesení RM č. 34 – 01/2020
RM projednala situaci v době nouzového stavu a možnosti podpory ze strany města pro
podnikající osoby, které jsou nájemci nebytových prostor v majetku města Krásná Lípa
a byly v období nouzového stavu omezeny
ve své činnosti. RM schvaluje pravidla pro
snížení nájemného v nebytových prostorách
města Krásná Lípa pro podnikající osoby pro
rok 2020.
II. Došlá pošta
Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 34 – 02/2020
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce č.
2020/19/19 - 163 s organizací Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se
sídlem Čs. mládeže 1/31, Děčín, na výstavu
v pobočce Rumburk.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 34 – 03/2020
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Nájemní
smlouvě č. 2014/22/26 - 149, uzavřené s Janou Milerovou, Pražská 228/25, Krásná Lípa,
který zohledňuje výši nájemného v období
karantény COVID-19.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 34 – 04/2020
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Nájemní
smlouvě č. 2017/22/26 - 271, uzavřené s Pavlínou Švecovou, Nemocniční 1073/38, Krásná
Lípa, který zohledňuje výši nájemného v období karantény COVID-19.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 34 – 05/2020
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Nájemní
smlouvě č. 2012/22/16 - 207, uzavřené s organizací Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova
1094/4, Krásná Lípa, který zohledňuje výši nájemného v období karantény COVID-19.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 34 – 06/2020
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Nájemní
smlouvě č. 2019/22/26 - 355, uzavřené s organizací České Švýcarsko o. p. s., Křinické náměstí
1161/10, Krásná Lípa, který zohledňuje výši
nájemného v období karantény COVID-19.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 34 – 07/2020
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout p. p. č.
433 o výměře 342 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem části st. p. č. 382/2 a části p. p. č.
377, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 34 – 08/2020
RM neschvaluje Bc. Vladislavu Havlíkovi, bytem V Lodici 485/5, Nymburk pronájem části
st. p. č. 382/2 a části p. p. č. 377, vše k. ú. Krásný
Buk z důvodu opakovaného nepořádku a odkládání odpadů nájemníků v okolí objektu.
Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem pozemku
Usnesení RM č. 34 – 09/2020
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu
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pozemku č. 2016/23/15 - 377 (nájemce Martin
Gröger, bytem Staré Křečany 138), kterým se
prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2025.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 34 – 10/2020
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 790 o výměře 78 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- p. p. č. 791 o výměře 621 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- st. p. č. 131 o výměře 312 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- p. p. č. 178/3 o výměře 50 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- p. p. č. 1742/5 o výměře 577 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- p. p. č. 179 o výměře 1016 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- část p. p. č. 454 o výměře cca 880 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 453 o výměře 563 m2, k. ú. Krásná
Lípa,

- p. p. č. 456/2 o výměře 441 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- p. p. č. 629 o výměře 679 m2, k. ú. Krásná
Lípa.
Prodej části p. p. č. 2590/4 a části p. p. č.
3041/4, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 34 – 11/2020
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.
p. č. 2590/4 o výměře 304 m2 a části p. p. č.
3041/4 o výměře 25 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Rostislavu a Martině
Hlavovým, oba bytem Studánecká 1186/32,
Krásná Lípa za cenu 11 515 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 330, p. p. č. 319, p. p. č. 331/2
a části p. p. č. 331/1, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 34 – 12/2020
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 330
o výměře 144 m2, p. p. č. 319 o výměře 90 m2,
p. p. č. 331/2 o výměře 58 m2 a části p. p. č.
331/1 o výměře 3013 m2, vše k. ú. Vlčí Hora
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za účelem zřízení zahrady 1/2 Jiřímu Vrabcovi
st., bytem Vlčí Hora 657 a Šárce Vrabcové, bytem Lesní 2968, Varnsdorf a 1/2 Jiřímu Vrabcovi ml., bytem Lesní 2968, Varnsdorf za cenu
184 925 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.

7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa
spočívající v přímém zadání jednomu dodavateli dodání materiálu (zatravňovací dlažba, obrubníky) na výstavbu odstavné plochy
v Nemocniční ulici v Krásné Lípě.

Prodej p. p. č. 652, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 34 – 13/2020
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
652 o výměře 3435 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Mgr. Michaelu a Ing. Lence
Knappovým, bytem Beníškové 1285/7, Praha.

Odstavná plocha Nemocniční ul. - dodávka
materiálu
Usnesení RM č. 34 – 22/2020
RM schvaluje objednání dodávky materiálu
(zatravňovací dlažba, obrubníky) na výstavbu
odstavné plochy v Nemocniční ulici v Krásné
Lípě u firmy Zdeněk Falta, Bezručova 1048/30,
Rumburk, IČO 46043667.

Prodej p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 34 – 14/2020
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p.
č. 1191/1 o výměře 439 m2, k. ú. Vlčí Hora za
účelem zřízení zahrady Luboši a Ivetě Zemanovým, oba bytem Pod Ořechovkou 870/27,
Praha.
Prodej p. p. č. 744/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 34 – 15/2020
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
744/3 o výměře 2836 m2, k. ú. Krásná Lípa Jaroslavu Klemákovi, bytem Na Pěšině 280, Děčín do doby vyřešení směny pozemků s vlastníkem p. p. č. 744/6, k. ú. Krásná Lípa.
Souhlas s odstavením vozidel
Usnesení RM č. 34 – 16/2020
RM uděluje souhlas s příležitostným odstavením vozidel na p. p. č. 1182/8, k. ú. Vlčí Hora
manželům Josefovi a Jitce Růžičkovým, oba
bytem Sněžná 65, Krásná Lípa.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 34 – 17/2020
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní
smlouvy č. 2013/25/28 - 414, na byt č. 13, Nemocniční 1156/16 s Ingeborg Černou, bytem
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa k 31. 7. 2020.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 34 – 18/2020
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt
č. 13, Nemocniční 1156/16 (Dům s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti 1+1
(56,24 m2, sazba 31,98 Kč/m2). Byt je vhodný
pro max. 2 osoby. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 24, Nemocniční
1137/6
Usnesení RM č. 34 – 19/2020
RM schvaluje od 1. 9. 2020 pronájem bytu č.
24, Nemocniční 1137/6 ze sociálních důvodů Antonii Kolkové, bytem Masarykova 25/9,
Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 34 – 20/2020
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
Odstavná plocha Nemocniční ul. - výjimka
z pravidel
Usnesení RM č. 34 – 21/2020
RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem

Obnova místních komunikací 2020 - výjimka z Pravidel
Usnesení RM č. 34 – 23/2020
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 veřejné zakázky
malého rozsahu jednomu dodavateli na obnovu místních komunikací metodou Slurry seal
a Patchmatic.
Obnova místních komunikací 2020 - ulice
Mánesova a Bezručova
Usnesení RM č. 34 – 24/2020
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.
2020/11/14 - 165 s firmou REACO s. r. o., Branka 145, Třebíč, IČO 276679438, na realizaci
obnovy místních komunikací Mánesova a Bezručova, dle přílohy.
Oprava MK Křižíkova - výjimka z pravidel
Usnesení RM č. 34 – 25/2020
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 veřejné zakázky
malého rozsahu jednomu dodavateli na opravu místní komunikace Křižíkova, Krásná Lípa.
Oprava MK Křižíkova - zhotovitel
Usnesení RM č. 34 – 26/2020
RM schvaluje objednání opravy části místní komunikace Křižíkova u firmy SaM silnice
a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, Děčín,
IČO 25042751.
Výměna oken v objektu Masarykova 16/1,
Krásná Lípa - Výzva
Usnesení RM č. 34 – 27/2020
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken - Masarykova 16/1,
Krásná Lípa“, dle přílohy.
Souhlas s využitím pozemků města
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 34 – 28/2020
RM souhlasí s využitím pozemků dle přílohy,
pro přístup na staveniště v rámci rekonstrukce
koryta Křinice v úseku za Policií ČR.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 34 – 29/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č.
2020/10/15 - 169, na vedení zemního kabelu
nové elektro přípojky v pozemku místní

komunikace p. p. č. 2843, k. ú. Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,
IČO 24729035, dle přílohy.
Ukončení smlouvy č. 2017/11/15 - 144 - 1
Usnesení RM č. 34 – 30/2020
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o dílo - provádění přejímky zboží č.
2017/11/15 - 144 - 1 s firmou Externí přejímky
Vintr, s. r. o., se sídlem Bílý Kámen 20, Vyskytná
nad Jihlavou, IČO 28295081, z důvodu změny
subjektu provádějícího přejímku zboží pro firmu SILVA CZ, s. r. o.
Odprodej techniky
Usnesení RM č. 34 – 31/2020
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2020/33/17
- 154 na prodej sněhové radlice s Martinem
Roubíčkem, bytem Na Kopečku 134/9, dle přílohy.
Darovací smlouva
Usnesení RM č. 34 – 32/2020
RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu
č. 2020/13/17 - 170 s Hasičským záchranným
sborem Ústeckého kraje, se sídlem Horova
1340/10, Ústí nad Labem, IČO 70886300, dle
přílohy.
Zamítnutí žádosti o dotaci na vybavení
JSDH
Usnesení RM č. 34 – 33/2020
RM bere na vědomí zrušení části Programu
2020 Ústeckého kraje (tematické oblasti D,
E a F), kde mělo město Krásná Lípa podanou
žádost o dotaci na vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů.
Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a MŠ
Krásná Lípa p. o.
Usnesení RM č. 34 – 34/2020
RM bere na vědomí změnu závazných ukazatelů rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Krásná Lípa k 9. 6. 2020.
5. rozpočtové opatření 2020
Usnesení RM č. 34 – 35/2020
RM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa na rok 2020 dle přílohy.
Navýšení počtu dětí ve třídě v MŠ
Usnesení RM č. 34 – 36/2020
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa výjimku
z počtu dětí ve třídě Mateřské školy ul. Dittrichova pro školní rok 2020 - 2021, kterou stanovuje vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání, v platném znění: navýšení počtu
dětí ve třídě z 24 na 28 dětí, tj. o 4 děti ve třídě.
IV. Informace
Informace
RM bere na vědomí následující zápisy:
- Zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZM
ze dne 17. 6. 2020,
- Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ZM
ze dne 1. 7. 2020.

Jan Kolář,
Jana Drobečková
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