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Příští číslo vyjde dle možností

Důležité upozornění pro 
občany – lov černé zvěře
Jako součást regulace populace divokých prasat na území města Krásná Lípa 

bude probíhat každou sobotu v měsících listopad a prosinec v čase 16.00–21.00 

hod. společný lov na kachny a  černou zvěř. Lov je organizován Mysliveckým 

spolkem Vápenka a bude probíhat v prostoru od rybníka Cimrák a lučních po-

rostů směrem na Doubici. Lov mimo honební pozemky bude probíhat na zá-

kladě rozhodnutí Odboru ŽP Rumburk, které je vydáno na žádost města Krásná 

Lípa, z  důvodu zvýšeného výskytu škod na majetku občanů i  města. Při lovu 

bude dbáno maximální opatrnosti.

Z bezpečnostních důvodů se v tuto dobu nezdržujte u Cimráku a v jeho okolí! 

Děkujeme za pochopení.

Město Krásná Lípa

Po 119 letech má Krásná Lípa novou meteorologickou stanici
Začátkem listopadu jsme uvedli do provozu no-

vou veřejnou meteostanici. Je součástí prostran-

ství u  bankomatu České spořitelny. V  předstihu 

upravená dlážděná plocha je doplněna i  dalšími 

prvky originálního městského mobiliáře – lavička-

mi a  květinovými truhlíky. Vše je vyrobeno, stejně 

jako konstrukce stanice, z moderního cortenového 

plechu, jehož povrchovou úpravu tvoří zoxidovaná 

vrstva železa.

Původní meteorologický sloup stál v  dnešní Ma-

sarykově ulici, tehdy u  poštovního úřadu. Jeho 

podstatná část s typovým označením „Tourist“ byla 

sériově zhotovena v Německu v továrně Wilhelma 

Lambrechta z Göttingenu, zde umístěna na podsta-

vec a opatřena v té době velmi žádaným tzv. Lam-

brechtovým povětrnostním telegrafem pro přímé 

určení několika meteorologických prvků a předpo-

vědi počasí na třicet hodin dopředu. Obec pořídila 

"Wetterhäuschen" v  létě 1901 ze stotisícikoruno-

vého daru Carla Dittricha městu Krásná Lípa. Obec 

přišel na 600 korun. Kronikář si povzdychl, že "po-

větrnostní domek" byl nevhodně instalován proti 

slunci, což ovlivňovalo naměřené hodnoty.

Současná stanice nabízí údaje: fáze měsíce, 

den v  týdnu, datum, měsíc, čas, teplotu vzdu-

chu, množství srážek za 24 hodin, relativní vlh-

kost vzduchu, tlak vzduchu přepočtený na 

hladinu moře i  na nadmořskou výšku místa 

(420 m n. m.). Je doplněna informačními panely 

k historii meteorologických měření, k měřeným ve-

ličinám a k původní historické stanici. K stanici je na 

zemi instalován informační pochozí panel se smě-

rovou růžicí, souřadnicemi zeměpisné délky a šířky 

a s několika důležitými daty z krásnolipské historie.

Stanice je originálním autorským designovým dí-

lem Ing. arch. Evy Cerhové, přístroje a  technická 

vybavení dodal RNDr. Aleš Jirásek a  konstrukci vč. 

mobiliáře vyrobila společnost MIVAL, s.r.o. Milana 

Valáška.
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Byla upravena další odstavná plocha Nejen výuka ve školách probíhá online

V Nemocniční ulici nad sídlištěm jsme upravili odstavnou plochu pro stání 
24 osobních vozidel. Práce provedly naše TS.

Již několikáté jednání Rady města Krásná Lípa probíhalo, s  ohledem na 
hygienickou situaci, distanční on-line formou. Fotografi e z 39. zasedání.

Úspěchy krásnolipských běžců
V uplynulém několika málo měsíčním volněj-
ším období, kdy jsme si mohli trochu odpoči-
nout od tématu COVID, se podařilo několika 
krásnolipským atletům uspět na domácím 
a zahraničním závodu.
Jedním z  nich byl největší běžecký štafeto-
vý závod ve střední Evropě, který se konal na 
Slovensku pod názvem „Od Tatier k  Dunaju“ 
(www.odtatierkdunaju.sk). Závodu v  celkové 
délce 345 km se zúčastnilo přes 1000 běžců 
z  několik států v  několika kategoriích. Ab-

solutně nejrychlejší byla štafeta týmu „Why 
not“ složená z běžců ze Šluknovského výběž-
ku a  zároveň tří krásnolipských atletů. Jarda 
Hofmann, Petr Dušek, Míla Petrášek byli více 
než platnými členy štafety a společně dokázali 
porazit všechny ostatní. Celkový vítězný čas 
23 hodin svědčí o  náročnosti celého závodu. 
Běžci přivezli domů zlaté medaile, spoustu 
zážitků a zároveň výborně reprezentovali náš 
kraj a město. 
Následně se v září Petr a Jarda opět postavili 

na start dalšího štafetového závodu, tentokrát 
v  blízkém Českém ráji. Název sportovní akce 
„250 Český ráj“ byl parádním představením ce-
lého týmu, který si doběhl pro zlato, a to s ho-
dinovým náskokem před druhým družstvem 
a současně časem 19:03:03 stanovil nový tra-
ťový rekord závodu. (Rozhovor s  kapitánem 
týmu Karlem Valentou na stránkách závodu: 
https://250cr.cz/clanek/why-not)

Miloš Dušek

Probíhá hlasování na podporu Klubu Včelka
Na webových stránkách ČSOB pomáhá regio-

nům, probíhá hlasování na podporu provozu 

Klubu Včelka, kde pracujeme s dětmi od 3 let 

věku. Hlasovat můžete na csobpomaharegio-

num.csob.cz Hlasování končí o  půlnoci z  20. 

11. na 21. 11. 2020. Projekt, který získá nejvíc 

hlasů, bude mít možnost ucházet se společně 

s  již vybranými projekty o  fi nanční podporu 

veřejnosti i ČSOB. Budeme moc rádi za každý 

hlas.

O projektu: Kostka Krásná Lípa poskytuje po-

moc ohroženým a  znevýhodněným dětem. 

V Klubu Včelka již 10 let pracujeme s dětmi od 

3 let do nástupu do ZŠ či MŠ. V tomto věku lze 

položit skutečně pevný základ pro jejich další 

vývoj a  vzdělávání, podpořit vznik sociálních 

kompetencí, rozvíjet kognitivní dovednosti 

a jazyk. Rodiče uzavírají dohodu o přijetí dětí, 

klub je otevřen dopoledne. Je přestupním 

místem pro zapojení dětí ze soc. znevýhod-

ňujícího prostředí do hlavního vzdělávacího 

proudu. Ročně dochází cca 20 dětí, dle věku 

cca 8 dětí přestoupí do MŠ či ZŠ. Zajišťujeme 

tak dětem lepší start a  vyrovnáváme znevý-

hodnění oproti vrstevníkům (jazyková vyba-

venost, dovednosti a  znalosti, sebeobsluha 

atd.). Naplnění potřeb dítěte a jeho rozvoj do 

7 let věku, je klíčovým základem pro další vý-

voj jeho osobnosti.

Kostka Krásná Lípa, p. o.
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My o vlku, a vlk… 
za plotem

Poděkování

Pár metrů za posledním domem v  Křižíkově ulici 
byla ve středu 28. října nalezena uhynulá laň. Ná-
lezce přivolal myslivce z  příslušné honitby, kteří 
konstatovali, že se s velkou pravděpodobností jed-
ná o  práci vlka, dle stop po odtažení kořisti spíše 
několika vlků.
Návrat vlka do naší přírody, dnes již i v Českém Švý-
carsku i třeba v Lužických horách, je poměrně frek-
ventovaným tématem ochrany přírody. 
Základní informace k  tématu najdete třeba zde, 
včetně doporučení jak postupovat v různých situ-
acích: https://www.npcs.cz/navrat-vlku-do-ceske-
ho-svycarska

Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Veronice 
Prokešové, pracovnici v sociálních službách Kostka 
Krásná Lípa, za pomoc v mojí nelehké životní situa-
ci. Pravomil Sluka, Staré Křečany.

SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:

Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
19. 11. / 3. 12. 

Vlčí Hora, Zahrady: 16. 11. / 30. 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. 10. 2020 začal tzv. zimní svoz sběrných 
nádob na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2021. 
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

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

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

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

Otevírací doba Amari 
klubu a T-klubu v době 
distanční výuky
Amari klub je nyní otevřen od 9:00–15:00 a T-klub 

od 8:00–16:00. V  tyto časy poskytujeme žákům 

a  studentům podporu při distanční výuce. 

Děti chodí na předem domluvené individuální 

konzultace. Na konzultace je potřeba se 

předem objednat a to na tel. čísle 775 708 087, 

nebo osobně v T-klubu nebo v Kostce.

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Druh pomoci komu obce kontakt 

Sociální služba Osobní 
asistence 

osoby se sníženou soběstačností 
(senioři, zdravotní znevýhodnění 
či poúrazová péče) 

Šluknovsko JUDr. Miloš Hanzlíček 
tel. 777 925 302 

Donáška nezbytného 
nákupu, vyzvednutí léků 
apod. 

ohrožené skupiny (senioři, 
nemocní atd.) Krásná Lípa Hana Rybárová 

tel. 724 099 920 

Filtry do látkových roušek 
(5 ks za 10 Kč) x výdej v komunitním 

centru Krásná Lípa x 

Potravinová pomoc v případě významného snížení 
příjmů (samoživitelky apod.) Šluknovsko Mgr. Renáta Kučerová 

tel. 774 974 583 
Pomoc s distanční školní 
výukou, nezbytné sociální 
služby 

děti a mládež Krásná Lípa 
Mgr. Adéla Galbavá 
tel. 775 708 087 

Nezbytné poradenství při 
řešení krizové situace osoby v krizi Šluknovsko Mgr. Romana Cupalová 

tel. 777 291 359 
Nezbytné sociální služby 
pro rodiny v krizi rodiny v krizi Šluknovsko Mgr. Renáta Kučerová 

tel. 774 974 583 

Hlídání dětí do 10 let 
pracovníci v přední linii 
(zdravotníci, sociální pracovníci, 
záchr. složky atd.) 

Krásná Lípa Dagmar Hadravová 
tel. 773 020 265 

Podpora žen v tvořivosti 
(po dobu uzavření klubu 
pro ženy) 

ženy Krásná Lípa Dagmar Hadravová 
tel. 773 020 265 

Advokát Mgr. Jan Krofta
oznamuje, že nově poskytuje právní služby

na adrese Lužická 1074, Šluknov, a to 
zejména v těchto oblastech:

· převody nemovitostí,
· oddlužení a insolvence,

· rodinné právo,
· stavební právo a development,

· sousedské spory,
· trestní právo.

Kontakt:
mobil: +420 602 323 876, +420 777 789 800,

mail: jan.krofta@rossmannlegal.cz

Nabídka Kostky v nouzovém stavu
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Úřední a pokladní hodiny MěÚ a provozní 
doba sběrného dvora v Krásné Lípě

Ukončení svozu 
bioodpadu v roce 
2020

Bílé pytle na směsný komunální odpad 
pozor změna v Kyjově

Svoz tříděného 
odpadu – pytlový 
svoz

Na základě platných usnesení Vlády České re-
publiky, kterými všem orgánům veřejné moci 
a správním orgánům vláda ukládá, aby v rámci 
všech svých pracovišť zavedly zpřísněná hygi-
enická pravidla provozu, přijal do odvolání 
Městský úřad Krásná Lípa tato opatření: Úřed-
ní hodiny na MěÚ budou v pondělí a ve středu 
od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin. 
Upřednostněte písemný, elektronický či te-
lefonní kontakt. V  případě potřeby osobního 
jednání se řiďte níže uvedenými pokyny: Před 
vstupem zvoňte na zvoleného pracovníka úřa-

du. Používejte ochranných prostředků dýcha-
cích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, 
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 
brání šíření kapének. Dodržujte odstup mezi 
osobami minimálně 2 m. Používejte desinfekci 
rukou.

Provozní doba sběrného dvora omezena není 
a je shodná s provozní dobou kanceláře tech-
nických služeb. Platí do 31. 3. 2021.

Městská knihovna a Kulturní dům – kino Krás-
ná Lípa jsou do odvolání uzavřeny.

Poslední svoz biologicky rozložitelných odpa-
dů rostlinného původu v hnědých nádobách 
přímo od občanů bude uskutečněn dne 25. 
11. 2020.  Doba svozu bude v  daný den od 
06:00 hodin do 20:00 hodin (v případě přízni-
vých klimatických podmínek).

Sběrné nádoby na bioodpad odváženy ne-
budou, zůstanou v domácnostech do dalšího 
svozového období, které bude zahájeno v jar-
ních měsících příštího roku. O  přesném datu 
zahájení svozu budeme informovat.

Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ 
Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: fritscheo-
va@krasnalipa.cz

Z  důvodu opakovaného nepořádku vzniklé-
ho roztrháním bílých pytlů, odložených na 
svozové trase bychom chtěli požádat občany 
a vlastníky rekreačních objektů, aby tyto pytle 
odkládali zavázané do klecového kontejne-
ru, umístěného na stanovišti sběrných nádob 
na tříděný odpad v  Kyjově (50.9143456N, 
14.4626717E).
Bílé pytle budou i nadále sváženy z celé svo-

zové trasy, ale věříme, že klecový kontejner 
využije většina těch, kteří svůj odpad pro-
střednictvích bílých pytlů likvidují. V případě, 
že se tento způsob osvědčí (zabrání vzniku ne-
pořádku), budou po svozové trase rozmístěny 
další klecové kontejnery.
Děkujeme za pochopení.
Město Krásná Lípa, Odbor výstavby, investic 
a životního prostředí, telefon: 412 354 833

Prosíme občany, kteří využívají pytlový svoz 
tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané 
pytle umisťovali na svozovou trasu nejpozději 
do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za po-
chopení.

Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ 
Krásná Lípa, tel.: 412  354  833, e-mail: frits-
cheova@krasnalipa.cz

Svozový kalendář a mapku svozu najdete na 
webu www.krasnalipa.cz v menu úřad  od-
padové hospodářství.

Úřední hodiny MěÚ 
Pondělí 10.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Středa 10.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

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

Provozní doba sběrného dvora 
Pondělí 7.00 – 12.00 14.00 – 16.00 
Úterý 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Středa 7.00 – 12.00 14.00 – 16.00 
Čtvrtek 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Pátek 7.00 – 12.00 14:00 – 15:00 
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 
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Zdravotní ústav 
nabízí informativní 
rozbor pitné vody

Podzim 
v předškolním 
klubu Včelka

Podpora vzdělávání dětí a mladistvých 
ohrožených sociálním vyloučením v době 
pandemie Covid-19

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabí-
zí občanům využívající k  zásobování domácností 
pitnou vodou z individuálních zdrojů (studny, vrty) 
informativní rozbor pitné vody. Cena rozboru je 
(s DPH) 750 Kč, zahrnuje výsledkový akreditovaný 
protokol o zkoušce včetně posudku a zaslání pro-
tokolu e-mailem. Nabídka platí do 30. 11. 2020. Pro 
rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovi-
šti Zdravotního ústavu. Nejbližší pracoviště včetně 
provozních hodin najdete na www.zuusti.cz nebo 
volejte zákaznickou linku 844 06 06 06.

V podzimním období se v Klubu Včelka tvoří pře-
vážně z přírodnin, které si děti nasbírají při vycház-
kách. Tvoří z nich překrásné koláže a různá zvířátka. 
Učí se poznávat měnící se podzimní přírodu, hrají v 
lesoparku různé poznávací hry, soutěže, povídají si 
a posilují svoji imunitu v přírodě. Provoz v našem 
Klubu Včelka probíhá bez omezení od pondělí do 
pátku od 8 do 13 hodin.

Dagmar Hadravová, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Kostka podporuje vzdělávání dětí a mládeže ohro-
žených sociálním vyloučením v  době pandemie 
Covid-19. Tak reaguje na vlnu opatření spuštěných 
v březnu 2020. Děti z nejohroženějších skupin měly 
omezený přístup ke vzdělávání, a to jak z technic-
kých důvodů, tak kapacitních důvodů rodičů, kteří 
nemají prostor, čas nebo kompetence se s  dětmi 
vzdělávat a podporovat je v jejich rozvoji.  Hlavním 
cílem je individuální podpora dětí a  dospívajících 
v  přístupu ke vzdělávání pro-
střednictvím poskytnutí techniky, 
připojení na internet a  podpory 
doučujícího pracovníka služby.
V  praxi to vypadá tak, že pracov-
níci klubu vytypují děti, které 
splňují některé z  výše jmenova-
ných kritérií. Sociální pracovnice 
následně zjišťuje, jak probíhala 
jejich příprava do školy v  době 
pandemie Covid, jaké jsou jejich 
podmínky, možnosti a na základě 
toho je dítě následně zapojeno do 
programu podpory. Dochází ob-
vykle 2x týdně do klubu, kde se za 
podpory  pracovnic připravuje do 
školy. Okruhy učiva, kterým se vě-
nují, vznikají na základě domluvy 
mezi klientem, školou a nízkopra-

hovým zařízením. Pokud dítě nemá techniku, může 
ji tam využívat.
Program Kostka realizuje za podpory České asocia-
ce streetwork a Krizového fondu na pomoc dětem 
a rodinám ohroženým chudobou a domácím nási-
lím Nadace České spořitelny, kteří dodali potřeb-
nou výpočetní techniku.

Mgr. Adéla Galbavá, vedoucí NZDM,
 Kostka Krásná Lípa, p. o.

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 rad-

nici 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 shlédnout instruktážní vi-

deo z roku 2014, které najde na našich stránkách www.krasnalipa.cz ve 

videogalerii v menu život.
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Hudební festival Amaro Dživipen

Sbírka Krabice od bot 2020

S myšlenkou uspořádat romský hudební festival přišla minulý rok romská komu-
nita z Krásné Lípy. Rozhodla se založit si neformální sdružení Amaro Dživipen, 
v  překladu „Náš život“. Díky spolupráci sdružení a  Kostky Krásná Lípa se v  září 
mohl uskutečnit 2. ročník festivalu Amaro Dživipen. Za dodržení všech opatření 
se festivalu, pořádaném v hotelu Beseda, zúčastnilo 160 lidí z různých měst se-
verních Čech a díky tomu jsme si mohli připomenout romskou tradiční hudbu 
a tance. Na festivalu vystoupily kapely: Gipsy Daniel z Krásné Lípy, Romano Stylos 
s České Lípy, Milko Band z Hrádku nad Nisou a Gipsy Kulik ze Šluknova. Hlavním 
vystoupením na festivalu byl koncert nově vzniklého uskupení Vajdis & Tessie 
– Omyrta team z Prahy a Plzně, které propojuje tradiční romskou hudbu s mo-
derním hudebním stylem. Dále na festivalu vystoupil také jeden taneční soubor, 
který přijel z Liberce. Velké díky patří všem, kteří zajišťovali hladký chod festivalu.
Festival byl podpořen z projektu Komunitní centrum Kostka ze strany Evropské 
unie, rozpočtu České republiky a Kostky.

Komunitní pracovník Honza Matoušek, 
Kostka Krásná Lípa

I  letos jsme se jako sběrné místo zapojili do akce Krabice od bot. Rádi byste, 
i přes tuto těžkou situaci, udělali dětem radost dárkem na Vánoce? Přineste dá-
rek k nám do Kostky a my ho prostřednictvím sociálních pracovníků do Vánoc 
dětem předáme. Krabice k nám můžete nosit od 23. listopadu do 6. prosince 
2020 v pondělí až pátek od 8:00 do 16:30. O víkendu je možné dárky nechávat 
v kavárně U Frinda na Křinickém náměstí 254/4, a to v sobotu od 9:00 do 18:00 
a v neděli od 9:00 do 17:00.
A jak Krabici od bot darovat?
1. Vyberte si sběrné místo a pro jak staré dítě chcete dárek připravit. Dárek si re-
zervujte na webu www.krabiceodbot.cz
2. Do krabice od bot zabalte pěkné dárky, které by i Vám udělaly radost, a napište 
na ní věk a pohlaví dítěte, pro které je určená.
3. Dárek odneste na vybrané sběrné místo.
4. Pokud nevíte co do krabice, nebo dáváte přednost rychlé pomoci, můžete rov-
něž poslat krabici online a přispět tak dětem a rodinám v nouzi.
Více informací v Kostce Krásná Lípa: tel.: 770 194 683, e-mail: bartosova@komu-
nitnicentrum.com, nebo na webu www.krabiceodbot.cz

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Usnesení z 38. zasedání Rady města 
Krásná Lípa konaného dne 12. 10. 2020

I. Hlavní program
Nouzový stav v ČR 
Usnesení RM č. 38 – 01/2020   
RM bere na vědomí informace k  nouzovému stavu vyhlášeného 
vládou ČR. RM schvaluje opatření Městského úřadu Krásná Lípa (vč. 
úředních hodin) v  souvislosti s  vydanými usneseními vlády ČR ze-
jména č. 994, 996 a 998 ze dne 8. října 2020.
Rada města svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona 
o  obcích (obecní zřízení), městskému úřadu, tajemnici Mgr. Lucii 
Švarcové, pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhle-
dem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19.

II. Došlá pošta
Směna pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 38 – 02/2020   
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 1168/1 o výměře 2707 
m2, k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 1169 o výměře 2707 m2, k. ú. Krásná 
Lípa. 

Vrácení kauce 
Usnesení RM č. 38 – 03/2020 
RM neschvaluje vrácení kauce 10 000 Kč Tomáši Adamovovi, bytem 
Sládkovičova 1270/1, Praha. 

Vrácení kauce 
Usnesení RM č. 38 – 04/2020   
RM neschvaluje vrácení kauce 10 000 Kč Ing. Janě Dvořákové, bytem 
F. X. Procházky 29/14, Brandýs nad Labem. 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 38 – 05/2020   
RM schvaluje ukončení pronájmu p. p. č. 300, k. ú. Krásná Lípa (ná-
jemce Jiří Jelínek, bytem Pražská 273/16, Krásná Lípa) dohodou ke 
dni 31. 12. 2020 na základě žádosti nájemce.  

Pronájem st. p. č. 1037, 841, 463/2 a p. p. č. 664/13, 663, 664/12 
a 664/8, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 38 – 06/2020   
RM neschvaluje pronájem st. p. č. 1037 o výměře 95 m2, st. p. č. 841 
o výměře 59 m2, st. p. č. 463/2 o výměře 28 m2, p. p. č. 664/13 o vý-
měře 2806 m2, p. p. č. 663 o výměře 385 m2, p. p. č. 664/12 o výměře 
768 m2 a p. p. č. 664/8 o výměře 593 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Davidu 
Gežovi, bytem Jugoslávská 484/4, Krásná Lípa z důvodu dluhů vůči 
městu. 

Pronájem st. p. č. 120, p. p. č. 2746/9, p. p. č. 151/1 a  p. p. č. 
3051/34, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 38 – 07/2020  
RM neschvaluje pronájem st. p. č. 120 o  výměře 268 m2, p. p. č. 
2746/9 o  výměře 173 m2, p. p. č. 151/1 o  výměře 20 m2 a  p. p. č. 
3051/34 o  výměře 1 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Zuzaně Berkovcové, 
bytem K Rozvodně 96, Pardubice a Pavlu Bubníkovi, bytem Čajkov-
ského 24, Praha z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.  

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 38 – 08/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
-  st. p. č. 321 o výměře 62 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  st. p. č. 320 o výměře 229 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 436 o výměře 15 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 435 o výměře 308 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

Prodej p. p. č. 605/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 38 – 09/2020   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 605/1 o výměře 2355 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Janu Hněvkovskému, bytem Litošická 1, 
Praha a Jaroslavě Hněvkovské, bytem Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa do 
doby vyřešení dědictví p. p. č. 688/5, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER
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Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 38 – 10/2020   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  p. p. č. 749/3 o výměře 245 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 749/2 o výměře 152 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 750 o  výměře 223 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 751 o  výměře 103 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 749/4 o výměře 438 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 744/3 o výměře 2836 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 535/1 o  výměře 1038 m2, k. ú. Vlčí 

Hora,
-  p. p. č. 535/2 o  výměře 434 m2, k. ú. Vlčí 

Hora,
-  p. p. č. 534 o výměře 468 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 2147/1 o výměře 2051 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  část p. p. č. 1902/5 o výměře cca 290 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1857/9 o výměře cca 400 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  st. p. č. 662/9 o výměře 1007 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 2308/1 o výměře cca 50 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2307/1 o výměře cca 520 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2308/1 o výměře cca 581 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2307/1 o výměře cca 805 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1965/1 o výměře cca 80 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 1141/1 o výměře 174 m2, k. ú. Krásný 

Buk,
-  p. p. č. 540/2 o výměře 12 m2, k. ú. Krásný 

Buk,
-  p. p. č. 1301/1 o výměře 1934 m2, k. ú. Vlčí 

Hora. 

Směna pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 38 – 11/2020   
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 
652 o výměře cca 3150 m2, k. ú. Vlčí Hora za 
p. p. č. 601 o výměře 252 m2, část p. p. č. 598 
o výměře cca 1130 m2, část p. p. č. 1510 o vý-
měře cca 180 m2 a část p. p. č. 595 o výměře 
cca 1450 m2, vše k. ú. Vlčí Hora. 

Prodloužení termínu výpovědi 
Usnesení RM č. 38 – 12/2020   
RM schvaluje Evě Kamberské, bytem Nemoc-
niční 554/14, Krásná Lípa prodloužení termínu 
vyklizení p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa dle 
usnesení RM č. 33-13/2020 ze dne 15. 6. 2020 
do 31. 12. 2020. 

Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 38 – 13/2020   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 135 
600 Kč Petře Homolkové, bytem Křižíkova 
1114/34, Krásná Lípa. 

Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 38 – 14/2020   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 
180 000 Kč Lence Brzákové, bytem Křižíkova 
1176/40, Krásná Lípa. 

Omnium, z. s. - prodloužení termínu 
Usnesení RM č. 38 – 15/2020   
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o budoucí darovací smlouvě a doho-
dě o spolupráci při opravě Dittrichovy hrobky 
č. 2018/10/15 - 427 mezi městem Krásná Lípa 
a  Omnium, z. s., se sídlem Smetanova 135, 
Nové Město, Broumov, kterým se v čl. II., odst. 
2 písm. d) termín 31. 10. 2020 nahrazuje termí-
nem 31. 10. 2021. 

Nebytové prostory - podnájem 
Usnesení RM č. 38 – 16/2020   
RM schvaluje nájemnici nebytového prostoru 
č. 4, Křinické náměstí 14/16, Janě Milerové, 
podnájem části provozovny Obchůdek MiJa 
v  uvedeném nebytovém prostoru, vedené 
jako sklad (33,62 m2), pro Ladislava Hallera, 
bytem Západní 2814, Varnsdorf a  Ladislava 
Havlíčka, bytem Lesní 2964, Varnsdorf, za úče-
lem zřízení provozovny půjčovny a provozová-
ní elektrických koloběžek, na dobu neurčitou, 
pod podmínkou přístupu zákazníků pouze 
přes Obchůdek MiJa. 

III. Různé
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 38 – 17/2020   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
 
Obnova odlehčovací komory v  ul. Maláto-
va, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 38 – 18/2020   
RM schvaluje na základě vyhodnocení před-
ložených nabídek uzavření smlouvy o  dílo č. 
2020/11/14 - 241 na realizaci díla «Obnova 
odlehčovací komory v  ul. Malátova, Krásná 
Lípa s  Miroslavem Forró, Dobrná 141, IČ 
49117670, dle přílohy. 

Smlouvy o  poskytnutí dotace na opravu 
střechy, plotu, fasády 2020 
Usnesení RM č. 38 – 19/2020   
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:
-  Čermáková Alena - plot - smlouva č. 

2020/15/15 - 238,
-  Kirschner Karel - střecha - smlouva č. 

2020/15/15 - 239,
- Macková Miroslava - střecha - smlouva č. 

2020/15/15 - 240. 

Oprava smlouvy č. 2020/15/15 - 207 
Usnesení RM č. 38 – 20/2020   
RM bere na vědomí změnu osobních údajů 
u účastníků smlouvy č. 2020/15/15 - 207 o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa 
na rok 2020 pro Dotační program na podporu 
výstavby rodinného domu z  důvodu sňatku 
a změny trvalého pobytu.  

Město plné květin 2020 
Usnesení RM č. 38 – 21/2020   
RM schvaluje vyhodnocení soutěže Město 
plné květin v  roce 2020 a vítěze v  tomto po-
řadí:
1. Irena Procházková, Štefánikova 607/6, Krás-

ná Lípa,
2.  Eva Andertová, Krásný Buk 18, Krásná Lípa,

3.  Miloš Kohout, Rumburská 940/22, Krásná 
Lípa,

4.  František Pavlík, Čapkova 1017/8, Krásná 
Lípa,

5. Gabriela Novotná Karmanová, Tyršova 
1199/8, Krásná Lípa.

 
Mobilní služby - zaměstnanecký program 
- dodatek  
Usnesení RM č. 38 – 22/2020   
RM se seznámila s nabídkou společnosti Voda-
fone Czech Republic a. s. na aktualizaci zaměst-
naneckého programu. RM schvaluje uzavření 
dodatku k  Rámcové smlouvě č. 2007/19/19 
- 410 (č. 009313) k  využití zaměstnaneckého 
programu se společností Vodafone Czech 
Republic a. s., náměstí Junkových 2, Praha, dle 
přílohy.  

Příběhy našich sousedů - projekt 
Usnesení RM č. 38 – 23/2020   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  spoluprá-
ci při zajištění projektu Příběhy našich sou-
sedů č. 2020/19/19 - 234 s  organizací POST 
BELLUM, se sídlem Štěpánská 704/61, Praha 1, 
IČ 26548526. 

DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. - žádost 
o fi nanční výpomoc 
Usnesení RM č. 38 – 24/2020   
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí ná-
vratné fi nanční výpomoci ve výši 100 000 Kč 
na předfi nancování projektů fi nancovaných 
z dotačních programů. RM schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí návratné fi nanční výpo-
moci s DMO Lužické a Žitavské hory, z. s., Dolní 
Prysk 17, Prysk, IČ 07195371, dle přílohy. 

Terénní práce 2021  
Usnesení RM č. 38 – 25/2020   
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti 
o  dotaci na projekt Terénní programy 2021 
do programu RVRZ Podpora terénní práce pro 
rok 2021. RM doporučuje ZM schválit realizaci 
tohoto projektu prostřednictvím příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa v případě získá-
ní dotace. RM doporučuje ZM schválit příspě-
vek Kostce Krásná Lípa, p. o. ve výši 108 000 Kč 
na realizaci projektu a navazující aktivity.
 
LIRA - raná péče 
Usnesení RM č. 38 – 26/2020   
RM projednala žádost o fi nanční příspěvek na 
poskytování preventivní sociální služby raná 
péče 2021 od organizace Centrum LIRA, z. ú., 
Liberec a  neschvaluje poskytnutí fi nančního 
příspěvku. 

Krásná Jurta, z. s. - změna účelu 
Usnesení RM č. 38 – 27/2020   
RM projednala žádost spolku Krásná Jurta z. s. 
a neschvaluje změnu účelu dotace na činnost 
oproti žádosti z  důvodu nehospodárného 
chování. 

Krásnolipský komorní sbor - změna účelu 
Usnesení RM č. 38 – 28/2020   
RM projednala žádost spolku Krásnolipský 
komorní sbor, z. s. a  schvaluje změnu účelu 
dotace na činnost oproti žádosti z  důvodu 
nemožnosti uskutečnit soustředění vzhledem 
k epidemiologické situaci. 
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I. Hlavní program
Zasedání ZM  
Usnesení RM č. 39 – 01/2020   
RM projednala přípravu zasedání ZM s násle-
dujícími body programu:
- Nabytí majetku formou dražby. 

II. Různé
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 39 – 02/2020   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy. 

Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovos-
ti - Výzva 
Usnesení RM č. 39 – 03/2020   
RM schvaluje výzvu k podání nabídek včetně 
zadávací dokumentace pro zjednodušené 
podlimitní řízení na stavební práce dle zákona 
č. 134/2016 Sb., v  platném znění na realizaci 
díla „Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba 
odborné učebny a  zajištění bezbariérovosti“, 
dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 39 – 04/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 
- 265 na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 2957/1, k. ú. Krásná 
Lípa, v ulici Křižíkova s fi rmou ČEZ Distribuce 
a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 
přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 39 – 05/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 
- 266 na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 2950, k. ú. Krás-
ná Lípa, v  ulici Elišky Krásnohorské s  fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 39 – 06/2020   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2020/16/15 - 267 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2942, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Klášterského 

s  fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 39 – 07/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 
- 268 na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 2950, k. ú. Krás-
ná Lípa, v  ulici Elišky Krásnohorské s  fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 39 – 08/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 
- 269 na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 2950, k. ú. Krás-
ná Lípa, v  ulici Elišky Krásnohorské s  fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 39 – 09/2020   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2020/10/15 - 270 na nové zemní 
vedení el. energie v ulici Křižíkova s fi rmou ČEZ 
Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Dodávka vody - fotbalové hřiště 
Usnesení RM č. 39 – 10/2020   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  dodávce 
vody a odvádění odpadních vod č. 2020/19/19 
- 264 mezi městem Krásná Lípa a  společnos-
tí Severočeské vodovody a  kanalizace a. s., 
se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, IČ 
49099451 dle přílohy. 

Likvidační komise 
Usnesení RM č. 39 – 11/2020   
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 

Zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 39 – 12/2020   
RM ruší usnesení č. 37-11/2020 ze dne 14. 9. 
2020. 

Zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 39 – 13/2020   

RM ruší usnesení č. 37-02/2020 ze dne 
14. 9. 2020 z  důvodu zrušení elektronické 
dražby. 

Postup 
Usnesení RM č. 39 – 14/2020   
RM schvaluje Postup pro zacházení s fotopastmi.

Dohoda o poskytování sociální služby 
Usnesení RM č. 39 – 15/2020   
RM schvaluje uzavření Dohody o poskytování 
sociální služby mezi městem Krásná Lípa a or-
ganizací Kostka Krásná Lípa, p. o., dle přílohy. 

NIV 
Usnesení RM č. 39 – 16/2020   
RM vzala na vědomí změnu závazných ukaza-
telů rozpočtu NIV p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa k 9. 
10. 2020. 

Oranžové hřiště II - Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 39 – 17/2020   
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na 
projekt Oranžové hřiště II - Krásná Lípa z pro-
gramu Oranžové hřiště od Nadace ČEZ. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové 
opatření 2020 
Usnesení RM č. 39 – 18/2020   
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření příspěv-
kové organizace Základní škola a  Mateřská 
škola Krásná Lípa, p. o. pro rok 2020 dle přílohy. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - 2. rozpočtové 
opatření 2020 
Usnesení RM č. 39 – 19/2020   
RM schvaluje 2. rozpočtové opatření příspěv-
kové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. pro 
rok 2020 dle přílohy. 

Zpráva o plnění úkolů z 37. RM 
Usnesení RM č. 39 – 20/2020   
RM bere na vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 37. RM. 

III. Informace
Informace  
RM projednala následující informace a zápisy: 
- Nabídka umístění Alza Boxů v Krásné Lípě,
- Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ze dne 
5. 10. 2020

Jan Kolář, Jana Drobe čková

Usnesení z 39. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 2. 11. 2020

Kostka Krásná Lípa, p. o. - fi nanční proná-
jem 
Usnesení RM č. 38 – 29/2020   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. uzavření 
Smlouvy o  fi nančním pronájmu s  následnou 
koupí najaté věci na osobní vozidlo určené 
k výkonu sociální služby. 

Smlouva na administraci VZ 
Usnesení RM č. 38 – 30/2020   
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 2020/14/12 - 
236 se společností PMA tender s. r. o., se sídlem 
Březinova 746/29, Brno, IČ 03584607 na admi-
nistraci veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě 

- Přístavba odborné učebny a zajištění bezba-
riérovosti, dle přílohy. 

Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 38 – 31/2020   
RM bere na vědomí změnu závazných ukaza-
telů rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa k 8. 9. 2020. 
9. rozpočtové opatření 2020 
Usnesení RM č. 38 – 32/2020   
RM schvaluje 9. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy. 

Dotační program divoká prasata  

Usnesení RM č. 38 – 33/2020   
RM schvaluje Dotační program na podporu 
snížení početních stavů zvěře - prasete divo-
kého, dle přílohy.   

Zpráva o plnění úkolů z 36. RM 
Usnesení RM č. 38 – 34/2020   
RM bere na vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 36. RM 

IV. Informace
Informace   
 - schválení dotace od Nadace ČEZ na projekt 
1. advent a rozsvícení vánočního stromu.

 Jan Kolář, Jana Drob ečková


