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č. 614                   INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 8. října 2020
Příští číslo vyjde dle možností

Město Krásná Lípa si připomnělo hrdinský čin 
mladé paní učitelky Jaroslavy Březinové
Dopoledne 23. 9. 2020 proběhlo pietní setkání u  příležitosti 62. výročí tra-
gické události, která se odehrála 12. září 1958 v prostoru před krásnolipským 
nádražím. Mladá paní učitelka Jaroslava Březinová zde svým statečným činem 
ochránila při vycházce děti z mateřské školky před nezvládnutým nákladním 
automobilem, který vjel na chodník. Sama však byla vážně zraněna a v nemoc-

nici zraněním podlehla. V  místě této události je nově osazen malý kamenný 
pomníček a informační tabule k této události.
Pietního aktu se zúčastnili pozůstalí a příbuzní, pamětníci události, představi-
telé města a děti ze tří tříd naší základní školy, které v rámci aktu i zazpívaly.

Ve Vlčí Hoře byla vysvěcena znovupostavená kaplička
Na místě nedaleko původní kaplič-
ky postavené v první polovině 18. 
století, později chátrající a nako-
nec úplně zdemolované, vyrostla 
nová, a stejně jako ta původní byla, 
zasvěcena svatému Antonínu Pa-
duánskému, patronu pocestných, 
ztracených věcí a beznadějných 
případů. Kapličku ve čtvrtek 3. září 
2020, před početným publikem 
příznivců vysvětil generální vikář li-
toměřické diecéze Monsignor Mar-
tin Davídek. Součástí slavnostního 
programu byla také živá hudba, 
vystoupení řečníků a hlavně ne-
chyběli krásnolipští turisté, díky je-
jichž nápadu, iniciativě, úsilí a práci 
jejich i dalších dobrovolníků, byla 
kaplička postavena.
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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
cupalova@ komunitnicentrum.com

telefon 777 291 359

Retrostipendia 
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238
  

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com

telefon 777 036 828

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 775 708 087

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 777 053 011

Energetičtí šmejdi stále v akci

V kulturním domě proběhla přednáška 
věnovaná českému folkloru

I přes snahy měst zakázat podomní prodeje zboží, 
ale i služeb, kam dodávka energií patří, se stále více 
v  praxi poradny setkáváme s  oběťmi tzv. energe-
tických šmejdů. Prodejci se vnutí do domácností 
nebo se snaží zákaz podomního prodeje obejít tak, 
že si telefonicky sjednají schůzku. Pak už stačí málo. 
Velmi přesvědčivou formou prezentace přesvědčí, 
nejčastěji seniory, k  okamžitému podpisu velmi 
výhodné smlouvy, která má ušetřit na platbách 
energie. Bohužel pravda bývá opačná. Vybraní do-
davatelé energie v  lepším případě dodrží stávající 
smlouvu u předchozího dodavatele, v horším před-
časně ukončí tuto smlouvu a zahájí svou dodávku. 
Pokud chce klient od nevýhodné smlouvy odstou-
pit, pak vyhrožují pokutami za nedodržení podmí-
nek smlouvy. Člověk se cítí být v pasti.
V první řadě je nutné si uvědomit, že ceny energií 
sice na burze klesají, ale u dodavatelů se to může 
projevit až později. Proto nová smlouva nemusí být 
výhodnější než ta stávající. V  každé smlouvě na-
jdete možnost obrátit se na Energetický regulační 
úřad (ERÚ), kam se každoročně obrací tisíce lidí se 
stížnostmi na energetické šmejdy. Těmto pak může 
být uložena pokuta.
Základní pravidla, jak nenaletět energetickým 

šmejdům, shrnuje Desatero ERÚ, které najdete na 
stránkách www.eru.cz. Nenechte se nikým nutit do 
podpisu něčeho, o  čem nic moc nevíte. Vezměte 
si dostatek času nabídky dodavatelů prozkoumat 
a porovnat. Poraďte se o změně s blízkými nebo za-
jděte do porady. Jestliže za energie platíte přijatel-
nou cenu, nemá smysl měnit dodavatele. Ceny lze 
také porovnat v internetovém srovnávači. Když už 
podepíšete smlouvu v domácnosti, máte 14 dní na 
odstoupení od této smlouvy. Nic však není ztrace-
no i po uplynutí této doby. Máte šanci se ze smlou-
vy vyvázat, je to však složitější.
Pokud nerozumíte předloženým dokumentům, 
potřebujete je vysvětlit či si celou věc promyslet, 
nepodepisujte a  zajděte se poradit. Pomoci může 
nejen rodina, ale i  pracovníci naší poradny, kteří 
jsou vám nejen pro tyto situace k dispozici.
Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné 
životní situace. Odborné sociální poradenství je 
poskytováno zdarma, v  18 obcích Šluknovska. Na 
místě konzultace se domluvíte s poradcem. Porad-
ce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359, 
777 925 302.

Mgr. Romana Cupalová, 
sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa, p. o.

V rámci Týdne turistiky k 150. výročí povýšení Krás-
né Lípy na město, který připravil KČT Krásná Lípa, 
se 4. září 2020 večer konala v krásnolipském kultur-

ním domě přednáška s besedou a prezentací krojů 
- Český folklor. Akci připravil FS Dykyta, programem 
provedl MUDr. Jan Prokop Škoda
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Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Jeden koncert na dvoje varhany 
vykouzlil varhaník pan Jiří Chlum 

Retrostipendium 
výzva pro studenty

Výjezd rodin 
s Kostkou

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na Křinickém náměstí 
v Krásné Lípě.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00,
sudá středa od 10:00 do 12:00.
Tato provozní doba mobilního centra platí od 1. 10. 
2020 do 30. 4. 2021.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 
na ulici 5. května 3541 vždy v  úterý a  ve čtvrtek 
v  době 8:00–12:00 a  12:30–14:00 hodin, tel. 417 
807 842, nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 
267, 840 111 111.
Severočeské vodovody a  kanalizace, a. s. zavedla 
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 
v případě havárie na vodovodní přípojce. V případě 
potřeby volejte 212 812 212.

Jeden z  mála letošních varhanních koncertů se 
v  podvečer 5. září 2020 konal v  kostele sv. Maří 
Magdalény v  Krásné Lípě. Pan Jiří Chlum připravil 
zajímavý program složený např. z děl M. Gottharda 
Fischera, J. Gottfrieda Waltera nebo Dietricha Bux-

tehudeho. Zajímavostí bylo i premiérové koncertní 
využití druhých kostelních varhan, které jsou umís-
těny na druhé empoře, a v jarních měsících byla do-
končena jejich generální oprava. Za to patří velké 
poděkování panu faráři Antonínu Sedlákovi.

Studenti střední školy či učiliště se mohou přihlásit 
do retrostipendijního programu. Cílem programu 
je podpořit studenty tak, aby školu úspěšně ab-
solvovali. Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s  Člo-
věkem v tísni rozděluje stipendia Nadace Albatros. 
Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně je-
den z rodičů má pouze základní vzdělání.

Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat ur-
čité podmínky. Nejdůležitější z  nich je prospěch. 
To znamená, že ze čtyř vybraných klíčových před-
mětů nemají horší známku než za 3. Stejnou váhu 
má také nízká absence ve škole. Na pravidelných 
setkáních a při splnění podmínek, jsou studentovi 
propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč nebo 1 500 
Kč měsíčně. Na konci školního roku je možné zís-
kat bonus za výsledky ve výši 2000 Kč. Aktuálně do 
programu přijímáme nové studenty. Noví studenti 
na další školní rok 2020/2021 se nám mohou hlásit 
na tel. čísle 775 441 238.

Kateřina Luňáková, kariérová poradkyně, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Již potřetí se druhý zářijový týden vydaly rodiny 
s  dětmi a  pracovnice Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s  dětmi do malebné obce Doubice, 
do penzionu Hubertus, aby tam společně strávily 
a  užily si pět dní. Opět nám přálo počasí, a  proto 
jsme dobře zvládli připravený program, který se 
konal hlavně v přírodě. Každý den, kromě napláno-
vaných aktivit, probíhalo posilování rodičovských 
kompetencí maminek a jejich vztahu a komunika-
ce s dětmi. Pracovnice sociální služby rovněž s jed-
notlivými rodinami pracovaly individuálně.
První den po ubytování a vzájemném představení 
jsme se šli projít do okolí a koupali se v bazénu. Dal-
ší den za námi přijel ze Šluknova pracovník spolu 
s  klienty z  komunity pro odvykání závislostí Teen 
Challenge. Povídali jsme si o problematice drogo-
vé závislosti a jak se zachovat v krizových situacích. 
Odpoledne jsme se pustili do sportovních aktivit, 
které jsme zakončili malováním toho, co jsme zažili.
Třetí den pro nás dopolední činnosti v přírodě vy-
myslely samy maminky. Odpoledne bylo věnováno 
programu, který pro nás připravil psycholog, tera-
peut a  lektor Mgr. Opelka. Setkání bylo zaměřeno 
na téma: role a zapojení partnera při výchově dětí. 
Rozvinula se bohatá diskuse. Poté jsme využili slun-
ného dne, osvěžili se v bazénu a den završili pro-
cházkou v parku.
Předposlední den pobytu jsme kreativně tvořili 
vzpomínková alba z fotek tohoto výjezdu, kabelky 
a mnoho dalších výrobků pod vedením D. Hadra-
vové. Pobyt jsme zakončili sebereflexí a  večerní 
diskotékou s opékáním buřtů.
Rodiny se do všech aktivit zapojovaly s nadšením 
a elánem. Pátý den dopoledne rodinky i pracovni-
ce služby v pořádku odjely do svých domovů.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi fi-
nančně podpořil Ústecký kraj a Evropská unie.

Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí služby, 
sociální pracovník p. o. Kostka Krásná Lípa

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 
22. 10. / 5. 11. 
Vlčí Hora, Zahrady: 19. 10. / 2. 11.
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

Kancelář senátora 
za Děčínsko 
Zbyňka Linharta 
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
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Ve zdravém těle zdravý duch

Projekt města podpořený z Národního 
programu Životní prostředí

Poděkování všem, kteří 
se podíleli na Cross 
Parkmaratonu 2020

Bílé pytle na směsný 
komunální odpad – 
pozor změna v Kyjově

V duchu hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“ se ka-
ždé úterý scházejí cvičenky k protažení svého těla. 
Za hezkého počasí se občas cvičí venku, většinou 
ale v  tělocvičně. Po dvacetiminutové rozcvičce 
celého těla následuje půlhodinové protahovací 
a zpevňovací cvičení vleže na podložce pod vede-
ním odborníků z nahrávky. Třešničkou na dortu je 
závěrečný nástup s pokřikem, na který se všechna 
děvčata vždy těší. Po celou dobu panuje příjemná, 

veselá nálada. 
Pokud máte zájem se připojit, budete vítány. Žádný 
věk není překážkou, cvičí pracující ženy zároveň se 
cvičenkami, které mají i přes osm křížků. Scházíme 
se v tělocvičně každé úterý od 19:00, sebou je nut-
no si vzít podložku na cvičení a na přezutí cvičební 
obuv se světlou podrážkou. Mírný poplatek se hradí 
jednou ročně.

Lada Hrnečková

Název projektu: PARKOVIŠTĚ - VLČÍ HORA, KRÁSNÁ LÍPA - CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Předmět projektu: Výstavba nového parkoviště podél silnice II/265 v městské části Vlčí Hora (10 parko-
vacích stání pro osobní vozidla určená především turistům, přístřešek s lavičkami a hrací plocha pro děti). 
Hlavní cíle projektu: Zlepšení životního prostředí na území národních parků; Podpora udržitelného roz-
voje města Krásná Lípa.
Celkové způsobilé výdaje projektu:  2 463 499,78 Kč
Výše příspěvku SFŽP:  2 093 974,81 Kč
Výše příspěvku žadatele:  369 524,97 Kč
Termín zahájení realizace projektu:  5. 4. 2020  
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhod-
nutí ministra životního prostředí.
www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Vážené Město Krásná Lípa, Dobrovolníci, Partneři,
dovolte, abych Vám za celý organizační tým Cross 
Parkmaratonu poděkovala za podporu běžeckého 
závodu, který byl součástí Dne Českého Švýcarska. 
Městu Krásná Lípa a zvláště pak technickým služ-
bám za spolehlivost a opětovně skvělou spoluprá-
ci. Děkujeme. 

Mariana Krásnolipská 
„Život a běh mají rádi změnu.“

Z důvodu opakovaného nepořádku vzniklého roz-
trháním bílých pytlů, odložených na svozové trase 
bychom chtěli požádat občany a  vlastníky rekre-
ačních objektů, aby tyto pytle odkládali zavázané 
do klecového kontejneru, umístěného na stano-
višti sběrných nádob na tříděný odpad v  Kyjově 
(50.9143456N, 14.4626717E).
Bílé pytle budou i  nadále sváženy z  celé svozové 
trasy, ale věříme, že klecový kontejner využije vět-
šina těch, kteří svůj odpad prostřednictvích bílých 
pytlů likvidují. V případě, že se tento způsob osvěd-
čí (zabrání vzniku nepořádku), budou po svozové 
trase rozmístěny další klecové kontejnery.
Děkujeme za pochopení.
Město Krásná Lípa, Odbor výstavby, investic a  ži-
votního prostředí, telefon: 412 354 833

Letos je to 14 let, co nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek 
a  dědeček Karel Portl. 
S láskou stále vzpomínají 
manželka Helena, syn Ka-
rel s rodinou a dcery Mar-
tina a Hela s rodinami.

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

Informace ze sportovního areálu

Novinky v Městské knihovně 
Krásná Lípa

Program kina

I na letošní rok město vyhlásilo dotační program na 
opravy fasád, střech a  oplocení. Město dlouhodo-
bě 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 obyva-
tele i návštěvníky města. V letošním rozpočtu měs-

ta bylo na tento účel vyčleněno 120 tis. Kč a požá-
dat 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

Od 1. října 2020 je opět otevřené saunové cen-
trum: úterý: jen po předchozí rezervaci 15:00–
17:00, 17:00–19:00, 19:00–21:00; středa: ženy 
16:00–20:00; čtvrtek: společná 16:00–20:00; pá-
tek: jen po předchozí rezervaci 15:00–17:00, 17:00–
19:00, 19:00–21:00; sobota: společná 16:00–20:00; 

neděle: jen po předchozí rezervaci 15:00–17:00, 
17:00–19:00, 19:00–21:00.
Registrovat se můžete v online rezervačním sys-
tému http://areal.zskrasnalipa.cz/ nebo na tel. 
čísle 608 522 871. Dále je možné se objednávat na 
masáže, tel.: 777 910 813.

Pro dospělé čtenáře: A. Christie – 3×Hercule 
Poirot; M. Farrell – Cos to udělal; M. Klevisová – Če-
kání na kocoura; S. Laurens – Dáma v ohrožení; M. 
Dawson – Dohazovačky; J. Cimický – Chrámová věž; 
C. Cussler – Keltské impérium; D. Gillham – Město 
žen; V. Řeháčková – Mládí nevybouřené; J. Bauer – 
Na straně českého krále; D. Dán – Nevinným se ne-
odpouští; S. Motl – Osudové lásky; A. Cowie – Pád 
do hlubin; N. Roberts – Poselství krve; A. Jakoubko-
vá – Přišla třetí blondýna; L. Castillo – Temná cesta; 
P. Gibney – Ukradené životy; J. Finder – Vyjednavač
Pro děti: J. Němeček – Čtyřlístek a  kouzelný klo-
bouk; 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 čtenářům donášku 
knih do domu. Službu mohou využít senioři a zdra-
votně handicapovaní občané. Službu lze objednat 
přímo v  knihovně, nebo telefonicky na čísle: 412 
354 837. Služba je poskytována zdarma.
Knihovna také nabízí možnost vyhledávání knih 
v  regionálním on-line katalogu: https://decin.
tritius.cz/library/region
Kontakt: Městská knihovna Krásná Lípa, Masaryko-
va 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.

Šarlatán
Středa 14. 10. 2020 od 18:00

Strhující životopisné drama výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi. V hlavních 
rolích Ivan a Josef Trojanovi.
Drama, 118 min., vstupné 70 Kč

Medvídci Boonie: Cesta do pravěku
Pátek 16. 10. 2020 od 17:00

Vick a  jeho bráchové se dostanou do pravěku 
a mají se stát OBĚDEM obrovských zvířat.
Anim. film pro děti, 90 min., vstupné 60 Kč

Chlap na střídačku
Středa 21. 10. 2020 od 18:00

Manželský trojúhelník vyřeší ženy tím, že z Jirky (Jiří 
Langmajer) udělají chlapa na střídačku. Dále hrají: I. 
Chýlková, L. Žáčková, I. Janžurová.
Česká komedie, 109 min., vstupné 70 Kč

Nabídka majitelům psů

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému 
majiteli psa, který má u nás zaplacený místní popla-
tek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkremen-
ty. 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. 
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Projekt města podpořený z Národního 
programu Životní prostředí

Název projektu: SNÍŽENÍ SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ - KRÁSNÁ LÍPA - CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCAR-
SKA – II. ETAPA
Předmět projektu: Vybudování nových prvků veřejného osvětlení.
Hlavní cíle projektu: Zlepšení životního prostředí – snížení světelného znečištění.
Celkové způsobilé výdaje projektu:  2 350 997,81 Kč
Výše příspěvku SFŽP:  1 998 348,13 Kč
Výše příspěvku žadatele:  352 649,68 Kč
Termín zahájení realizace projektu:  19. 5. 2020
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhod-
nutí ministra životního prostředí.
www.sfzp.cz, www.mzp.cz

I. Hlavní program
Zasedání ZM
Usnesení RM č. 36 – 01
RM projednala přípravu zasedání ZM s následu-
jícími body programu:
- Bezpečnostní situace a prevence kriminality,
- Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.,
- Propagace města.

II. Došlá pošta
Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 36 – 02
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 350 
400 Kč Janu a  Ivaně Marii Böhmovým, bytem 
Polní 1147/16, Krásná Lípa.

Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 36 – 03
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 142 
650 Kč Tomáši Machuldovi, bytem Pod Širokým 
vrchem 56, Most.

Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 36 – 04
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 241 
800 Kč Jiřímu a Mgr. Pavlíně Malypetrovým, oba 
bytem Studánecká 666/4, Krásná Lípa.

Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 36 – 05
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 325 
800 Kč Leoně Hlavové, bytem Sněhurčina 
707/68, Liberec a  Radimu Breite, bytem Alejní 
439, Krupka.

Pronájem části p. p. č. 433, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 36 – 06
RM schvaluje pronájem p. p. č. 433 o  výměře 
342 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení za-
hrady Monice Králíkové, bytem Pletařská 668/2, 
Krásná Lípa. V případě, že bude podána žádost 
o koupi předmětného pozemku za účelem vý-
stavby, bude výpovědní doba 3 měsíce.

Prodej p. p. č. 432/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 36 – 07
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 432/2 
o výměře 48 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zří-
zení zahrady Petře a Karlu Bachofnerovým, by-
tem U Vlastního krbu 1356, Teplice za cenu 10 
800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.

Byty - pronájem - byt č. 13, Nemocniční 
1156/16 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 36 – 08
RM schvaluje pronájem bytu č. 13, Nemocniční 
1156/16, v tomto pořadí:
1. František Mallý, bytem Nemocniční 1063/28, 
Krásná Lípa,
2. Danuše Šmalclová, bytem Nemocniční 
1092/2a, Krásná Lípa,
3. Lenka Gembecová, bytem Dvořákova 42/10, 
Krásná Lípa,
4. Ludvík Teplý, bytem Lidická 973/13, Krásná 
Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady.

III. Různé
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 36 – 09
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní 
smlouvy z 30. 10. 1992 na byt č. 2, Masarykova 
25/9, s  Antonií Kolkovou, bytem Masarykova 
25/9, Krásná Lípa, k 31. 8. 2020.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 36 – 10
RM podle článku V. bod 4 odstupuje od smlou-

vy o  nájmu pozemku č. 2000/23/17-010 (ná-
jemce Antonín Šícha, bytem Varnsdorfská 68, 
Krásná Lípa).

Rekonstrukce nádraží Krásná Lípa
Usnesení RM č. 36 – 11
RM bere na vědomí informaci o  průběhu jed-
nání o přípravě rekonstrukce výpravní budovy 
nádraží Krásná Lípa a  schvaluje dopis Správě 
železnic, s. p. v této věci dle přílohy.

Smlouva o poskytnutí dotace 
na výstavbu RD
Usnesení RM č. 36 – 12
RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 
2020/15/15 - 207 s Janem Chroustem, Nemoc-
niční 1092, Krásná Lípa a  Martinou Šoralovou, 
5. května 172, Litvínov, na poskytnutí dotace 
z  programu Dotační program na podporu vý-
stavby rodinného domu ve výši 53 350 Kč.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 36 – 13
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě a zří-
zení věcného břemene a  dohodu o  umístění 
stavby č. 2020/15/10 - 209 na vedení zemního 
kabelu v místní komunikaci p. p. č. 2992 a po-
zemku p. p. č. 2995/1, k. ú. Krásná Lípa, pro na-
pájení vysílače mobilního operátora Vodafone 
s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Dě-
čín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva na Kofinancování sběrného dvora
Usnesení RM č. 36 – 14
RM schvaluje Smlouvu č. 2020/19/11 - 212 
o poskytnutí podpory se Státním fondem život-
ního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha, IČ 
00020729, na kofinancování projektu Sběrný 
dvůr z prostředků Národního programu Životní 
prostředí.

Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu a provozování 
kanalizací
Usnesení RM č. 36 – 15
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 
2015/19/14 - 292 o  nájmu a  provozování ka-
nalizací, uzavřené se společností Severočeské 
vodovody a  kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 
Teplice, IČ 49099451, dle přílohy.

Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa p. o.
Usnesení RM č. 36 – 16
RM bere na vědomí změnu závazných ukaza-
telů rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa k 10. 7. 2020.

7. rozpočtové opatření 2020
Usnesení RM č. 36 – 17
RM schvaluje 7. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa na rok 2020 dle přílohy.

Dohoda - Tour de Feminin
Usnesení RM č. 36 – 18
RM schvaluje Dohodu o pořádání akce Tour de 
Feminin č. 2020/19/10 - 213 se spolkem Manda-
van, z. s., se sídlem Studánecká 334, Varnsdorf 
dle přílohy.

Souhlas se zařazením do území MAS
Usnesení RM č. 36 – 19
RM souhlasí se zařazením správního území měs-
ta Krásná Lípa do území působnosti MAS Český 
sever, z. s., se sídlem Mariánská 475, Varnsdorf, 
IČ 2698303 pro období 2021 - 2027, dle přílohy.

ZŠ a  MŠ Krásná Lípa, p. o. - inventarizace 
2020
Usnesení RM č. 36 – 20
RM schvaluje pokyn (harmonogram) ředitele 
školy k  provedení inventarizace majetku a  zá-
vazků v  roce 2020 v  příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa dle 
přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - podávání žádostí 
o dotace
Usnesení RM č. 36 – 21
RM schvaluje podání žádostí o  dotace Kostce 
Krásná Lípa, p. o. pro rok 2021:
a) na poskytování registrovaných sociálních slu-
žeb,
b) na předškolní klub Včelka,
c) na volnočasové aktivity pro děti.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 36 – 22
RM bere na vědomí využití kulturního domu 
v měsíci září 2020, dle přílohy.

Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 36 – 23
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 34. 
RM.

IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
- Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa,
- Studie parkoviště Krásný Buk,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty 
ze dne 4. 8. 2020.

Jan Kolář, Ing. Zbyněk Linhart

Usnesení z 36. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 8. 2020
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Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 7. 9. 2020 

Usnesení z 37. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14. 9. 2020

Zprávu o plnění úkolů  
Usnesení ZM č. 11 – 01/2020 
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 10. ZM.  

Bezpečnostní situace a prevence kriminality  
Usnesení ZM č. 11 – 02/2020 
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situ-
aci a prevenci kriminality ve městě, předloženou 
npor. Mgr. Františkem Steinbachem, vedoucím 
Obvodního oddělení Policie ČR. 
 
Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 11 – 03/2020 
ZM schvaluje Zprávu o činnosti příspěvkové or-
ganizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa, p. o. předloženou RNDr. Ivanou Jäckelovou, 
ředitelkou p. o., dle přílohy.
 
Zpráva o propagaci 
Usnesení ZM č. 11 – 04/2020 
ZM bere na vědomí Zprávu o  propagaci města 
předloženou Janou Drobečkovou, místostarost-
kou města.  

Nemovitosti - prodej objektu Studánecká 
474/21 
Usnesení ZM č. 11 – 05/2020 
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 474 na st. p. č. 
452/2 a st. p. č. 452/2 (648 m2), p. p. č. 688 (140 
m2), p. p. č. 690 (1056 m2) a p. p. č. 691/1 (369 
m2) vše v  k. ú. Krásná Lípa, ulice Studánecká 
manželům Josefu a  Janě Drobečkovým, bytem 
Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa za kupní cenu 800 
000 Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
Kupující složí před podpisem kupní smlouvy 
kauci 100 000 Kč, která bude vrácena pokud, ku-
pující do jednoho roku od data podpisu kupní 
smlouvy vymění v celém objektu stávající okna 
vč. venkovních vchodových dveří za nové.  

Prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 06/2020 
ZM na základě cenové nabídky schvaluje prodej 
p. p. č. 2164 o výměře 1169 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem výstavby rodinného domu Jiřímu Ho-
molkovi, bytem Liběšice 204 za cenu 89 851 Kč. 
Prodej bude realizován podle oddílu I. čl. 2 odst. 
5 a  6 Postupu ve věci prodeje a  užívání nemo-
vitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 432/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 07/2020 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 432/2 o výměře 48 
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Petře a Karlu Bachofnerovým, bytem U Vlastního 
krbu 1356, Teplice za cenu 10 800 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 ZM č. 11 – 08/2020 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 330 o výměře 144 m2, 
p. p. č. 319 o výměře 90 m2, p. p. č. 331/2 o výmě-
ře 58 m2 a části p. p. č. 331/1 o výměře 3013 m2, 
vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 1/2 
Jiřímu Vrabcovi st., bytem Vlčí Hora 657 a Šárce 

Vrabcové, bytem Lesní 2968, Varnsdorf a 1/2 Jiří-
mu Vrabcovi ml., bytem Lesní 2968, Varnsdorf za 
cenu 184 925 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.  

Prodej části p. p. č. 2590/4 a  části p. p. č. 
3041/4, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 09/2020 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2590/4 o výmě-
ře 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 Stu-
dánecká 1186/32, Krásná Lípa za cenu 11 515 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 

Prodej části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 11 – 10/2020 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 796 o výměře 
1810 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby re-
kreačního objektu Davidu Polenovi a  Věře Jur-
kiewiczové Polenové, oba bytem Hviezdoslavo-
va 1636, Kladno za cenu 254 750 Kč (nad základní 
výměru 226 250 Kč, porosty 28 500 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. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 11 – 11/2020 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1191/1 o výměře 
439 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahra-
dy Luboši a  Ivetě Zemanovým, oba bytem Pod 
Ořechovkou 870/27, Praha z  důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města.

Prodej p. p. č. 652, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 11 – 12/2020 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 652 o výměře 3435 
m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Mgr. 
Michaelu a Ing. Lence Knappovým, bytem Beníš-
kové 1285/7, Praha z důvodu zachování pozem-
ku pro potřeby města.

Prodej části p. p. č. 1517, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 11 – 13/2020 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1517, k. ú. Vlčí 
Hora Janu a Kláře Hutarovým, bytem Švermova 
785/29, Litoměřice z důvodu zachování pozem-
ku pro potřeby města. 

Prodej části p. p. č. 1184/2 a  části p. p. č. 
1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 11 – 14/2020 
ZM projednalo žádost Jana a  Jindřišky Benát-
ských, bytem Husinec Řež, Nad údolím 126 ve 
věci prodeje části p. p. č. 1184/2 a  části p. p. č. 
1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora a  trvá na původním 
usnesení ZM č. 10-13/2020 z 8. 6. 2020.
 
Oprava usnesení ZM č. 10-12/2020 
Usnesení ZM č. 11 – 15/2020 
ZM schvaluje opravu administrativní chyby 
v  usnesení ZM č. 10-12/2020 ze dne 8. 6. 2020, 
kdy se kupní cena mění z  35 260 Kč na 44 395 
Kč a výše podílu prodávaných nemovitostí bude 

určena podle vlastnických podílů stávajících ne-
movitostí. 

Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 11 – 16/2020 
ZM schvaluje Postup ve věci prodeje a  užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa dle 
přílohy.
 
Nabytí majetku formou dražby 
Usnesení ZM č. 11 – 17/2020 
ZM schvaluje nabytí majetku formou dražby 
o  nejvýhodnější nabídku podle § 85 písm. n) 
zákona o obcích, stanovené Dražební vyhláškou 
č. j.: 1879388/20/2501-00540-507530 vydanou 
Finančním úřadem pro Ústecký kraj, a schvaluje 
svěření pravomoci nabýt majetek formou dražby 
starostovi města a  stanovení podmínek, za ja-
kých bude město dražbu realizovat, Radě města 
Krásná Lípa. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace 
na výstavbu RD 
Usnesení ZM č. 11 – 18/2020 
ZM schvaluje Smlouvu na poskytnutí dotace 
z  programu Dotační program na podporu vý-
stavby rodinného domu č. 2020/15/15 - 207 s Ja-
nem Chroustem, bytem Nemocniční 1092, Krás-
ná Lípa a  Martinou Šoralovou, bytem 5. května 
172, Litvínov, ve výši 53 350 Kč, dle přílohy. 

Darovací smlouva 
Usnesení ZM č. 11 – 19/2020 
ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2020/13/17 - 
170 s Hasičským záchranným sborem Ústeckého 
kraje, se sídlem Horova 1340/10, Ústí nad Labem, 
IČ 70886300, dle přílohy. 

Darovací smlouva 
Usnesení ZM č. 11 – 20/2020 
ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2020/13/17 
- 218 s  Klubem českých turistů, se sídlem Ne-
mocniční 1062/26, Krásná Lípa, IČ 44222378, dle 
přílohy. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 
Usnesení ZM č. 11 – 21/2020 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vy-
hláška č. 1/2009, o  udržování čistoty veřej-
ných prostranství, ochraně životního prostředí 
a ochraně veřejné zeleně na území města. 

8. rozpočtové opatření 2020 
Usnesení ZM č. 11 – 22/2020 
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy. 

Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 11 – 23/2020 
ZM ukládá RM zabývat se zajištěním opravy ka-
nalizačních poklopů na průtahu města. 

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Richard Nagel,

Miloš Kubišta, BcA. 

I. Hlavní program
Závěry z jednání 11. ZM  
Usnesení RM č. 37 – 01/2020   
RM projednala průběh a  závěry z  jednání  
11. ZM a ukládá Petru Simandlovi, vedoucímu 
OVIŽP, zabývat se zajištěním opravy kanalizač-
ních poklopů na průtahu města.  
Nabytí majetku formou dražby 

Usnesení RM č. 37 – 02/2020  
RM schvaluje nabytí majetku formou dražby 
o nejvýhodnější nabídku podle § 85 písm. n) 
zákona o obcích, stanovené Dražební vyhláš-
kou č. j.: 1879388/20/2501-00540-507530 
vydanou Finančním úřadem pro Ústecký kraj 
a  ukládá Janu Kolářovi, starostovi města, re-
alizovat nabytí předmětů dražby za nejnižší 

cenu, maximálně však do výše ceny, uvedené 
v příloze tohoto usnesení. 

II. Došlá pošta
Dodatek č. 4 - Termi s. r. o. 
Usnesení RM č. 37 – 03/2020   
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o po-
skytování služeb č. 4/2004 uzavřené se společ-
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ností Termi, s. r. o., Pohraniční stráže 2021/32, 
Varnsdorf, kterým se mění výčet objektů 
a výše měsíční platby za poskytované služby. 

III. Různé

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 37 – 04/2020   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
byt se stávajícím nájemníkem Janou Dvořáko-
vou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, 
dle přílohy.
 
Byty - ukončení nájmu bytu 
Usnesení RM č. 37 – 05/2020 
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlou-
vy na dobu určitou k 31. 10. 2020 na byt č. 47, 
Nemocniční 1137/6 s nájemnicí Romanou Vo-
jancovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná 
Lípa. RM schvaluje neuzavření další nájemní 
smlouvy z důvodu porušení odst. IV. nájemní 
smlouvy. 

Vyhlídka kotelna 
Usnesení RM č. 37 – 06/2020   
RM se seznámila se studií úpravy stávajícího 
komína kotelny na vyhlídku. RM ukládá Ing. 
Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit 
vypracování projektové dokumentace a vydá-
ní stavebního povolení pro vyhlídku na komí-
nu kotelny. 

Revitalizace rybníku Šimlák 
Usnesení RM č. 37 – 07/2020   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2020/11/14 - 18 na zpracování projektové 
dokumentace a  inženýrskou činnost na akci 
„Revitalizace rybníků Šimlák I. a  II. v  k. ú. Vlčí 
Hora a Kyjov u Krásné Lípy s firmou MV projekt 

spol. s r. o., V Zahrádkách 2838/43, Praha, 
IČ 26137917, dle přílohy. 

Smlouvy o  poskytnutí dotace na opravu 
střechy, plotu fasády 2020 
Usnesení RM č. 37 – 08/2020   
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace na opravu fasád, střech 
a oplocení dle Dotačního programu na opravy 
fasád, střech a oplocení v roce 2020. Jedná se 
o tyto občany:
- Bureš Vítězslav – střecha - smlouva č. 
2020/15/15 - 221,
- Koubek Jiří, Koubková Jaroslava - plot - 
smlouva č. 2020/15/15 - 222. 

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 37 – 09/2020   
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Krásná Lípa, dle přílo-
hy. 

Správní rada o. p. s. České Švýcarsko  
Usnesení RM č. 37 – 10/2020   
RM schvaluje jmenování Ing. Zbyňka Linharta, 
bytem Bezručova 599/4, Krásná Lípa, členem 
Správní rady o. p. s. České Švýcarsko na další 
funkční období. 
RM schvaluje jmenování RNDr. Libora Am-
brozka, bytem Urbanova 35, Kyjov, členem 
Správní rady o. p. s. České Švýcarsko na další 
funkční období. 
 
Projekt 
Usnesení RM č. 37 – 11/2020   
RM schvaluje podání žádosti na projekt Wolf-
king – Cyklistická výzva pro všechny do Spo-
lečného fondu malých projektů v  EEL 2014 - 
2020 dle přílohy. 

Kulturní dům 
Usnesení RM č. 37 – 12/2020   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu na akci Svatý Martin na bílém 
koni, která se bude konat dne 11. 11. 2020, 
spolku Krásnolipský spolek, dle přílohy. 

Organizační opatření 
Usnesení RM č. 37 – 13/2020   
RM projednala nepříznivý vývoj koronavirové 
situace a schvaluje organizační opatření v pro-
vozu MěÚ od 15. 9. 2020. 

Pořízení technického vybavení – výjimka 
z pravidel 
Usnesení RM č. 37 – 14/2020   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa v souladu 
s  čl. III., odstavcem 7 výjimku z  Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
města Krásná Lípa spočívající v přímém zadá-
ní veřejné zakázky malého rozsahu jednomu 
dodavateli na pořízení technického vybavení 
– notebooky, tiskárna, webkamera s příslušen-
stvím.

Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 37 – 15/2020   
RM bere na Vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 35. RM. 

IV. Informace

Informace 
RM projednala zápis z  jednání Společenské 
komise ze dne 3. 9. 2020. 

Jan Kolář, 
Jana Drobečková


