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Příští číslo vyjde před Vánocemi

Starý komín může ještě 
posloužit

Důležité upozornění pro 
občany – lov černé zvěře

Nepotřebný starý komín bývalé centrální kotelny nad sídlištěm 
v Nemocniční ulici může dostat šanci ještě posloužit. Radnice 
připravuje projektovou dokumentaci, dle studie z níž je připo-
jená vizualizace. Po získání stavebního povolení by starý že-
lezobetonový komín mohl sloužit jako vyhlídka nad městem. 
Z vrcholu komína se nabízí kruhový výhled po okolní krajině, 
od Dymníku, přes Vlčí horu až po hřeben Lužických hor s domi-
nantním vrcholem Jedlové.

Jako součást regulace popu-
lace divokých prasat na úze-
mí města Krásná Lípa bude 
probíhat každou sobotu 
v měsících listopad a prosinec 
v  čase 16.00–21.00 hod. spo-
lečný lov na kachny a černou 
zvěř. Lov je organizován My-
sliveckým spolkem Vápenka 
a  bude probíhat v  prostoru 
od rybníka Cimrák a  lučních 
porostů směrem na Doubici. 
Lov mimo honební pozemky 
bude probíhat na základě roz-
hodnutí 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  Ci-
mráku a v jeho okolí! Děkuje-
me za pochopení.

1. adventní neděle letos proběhla zcela 
netradičně, v online prostředí

1. adventní neděle je za námi, 
nechyběl ani tradiční koncert. 
I když, letos zcela netradičně, 
v  online prostředí. Připoje-
ní k  internetu nám osobní 
setkání zdaleka nenahradí, 
ale berme to i z té lepší strán-
ky, koncert, který byl předto-
čen v našem kulturním domě, 
jsme si mohli poslechnout 
nejen v  neděli, „navštívit“ ho 
můžete kdykoli později a  ko-
likráte nám bude milé, a  to 
prostřednictvím stránek nebo 
facebooku města. Pokud jste 
ho ještě neviděli, těšit se mů-
žete na sopranistku, operní 
pěvkyni Ivetu Hejdukovou, 
kterou na klavír doprovází 

Maxim Biriucov, dále na sólo-
vé vystoupení klavíristy Egora 
Biriucova, a kromě hudby, i na 
milá slova Karla Jarolímka, 
která zní v úvodu. Po prvním 
adventním koncertu, za nor-
málních okolností, následuje 
rozsvícení vánočního stromu 
na Křinickém náměstí. I tento 
slavnostní okamžik jsme se 
snažili z části nahradit předto-
čením videozáznamu se zahá-
jením adventu a každý rok to-
lik očekávaným rozsvícením 
vánočního stromu.
Děkujeme partnerovi, společ-
nosti ČEZ, za poskytnutí do-
tace na 1. advent a rozsvícení 
vánočního stromu.
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Kancelář senátora 
za Děčínsko Zbyněk Linhart
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

Divoká prasata škodí občanům i městu

Nová výstava fotografi í v Galerii na schodech

Před zvýšeným rizikem pádů stromů 
v národním parku varují nové tabulky

Marcela Jansová získala 
Národní cenu Pracovnice 

v sociálních službách 2020

Několik posledních let, intenzivněji pak po-
slední dva roky, pozorujeme zvýšený výskyt 
divokých prasat v  okrajových částech Krásné 
Lípy, ale třeba i v Kyjově a v Dlouhém Dolu. Při 
hledání potravy stále častěji poškozují veřejně 
přístupné pozemky, jako jsou krajnice komu-
nikací, plochy městské zeleně a  parků. Není 
však výjimkou, že pronikají i do dobře oploce-
ných zahrad téměř v centru města. Obzvláště 
občané z ulic Křižíkova, Havlíčkova nebo Eliš-
ky Krásnohorské s tím mají častou zkušenost. 
Dokonce i  naši hasiči vyjížděli k  zásahu, kdy 
bylo hlášeno prase v zahradním bazénu, prá-
vě v Havlíčkově ulici. Na naši výzvu reagovali 
téměř 3 desítky občanů a nahlásili nám poško-
zení svého majetku. Pohyb prasat v ulicích ve 
večerních hodinách zároveň významně snižu-
je i pocit bezpečí u našich občanů.
O zhoršující se situaci jsme se zástupci uživa-
tele honitby Vápenka, která k uvedené lokalitě 
přiléhá, jednali i v minulých letech. Dostalo se 
nám příslibu zvýšeného odstřelu prasat. Poté, 
co se od letošního jara výskyt poškození po-
zemků, plotů i  zahrad opakoval ve zvýšené 
míře, jsme vyvolali ofi ciální jednání s Myslivec-
kým spolkem Vápenka a  Městským úřadem 
Rumburk, odbor životního prostředí – orgán 
státní správy myslivosti. V polovině měsíce září 
pak bylo tímto orgánem vydáno rozhodnutí 
o  povolení lovu prasete divokého i  na neho-
nebních pozemcích. Tedy laicky řečeno, prasa-
ta je možné lovit i na rozlehlých loukách, které 
jsou blíže zastavěné části obce. Lov je možný 
za přesně stanovených podmínek, v určených 

časech a  za dodržení všech bezpečnostních 
zásad, a  to s  nejvyšší opatrností. Uvedenou 
problematiku konzultujeme i  s  místním od-
dělením Policie ČR. Toto opatření umožní 
myslivcům odstřel na plochách, které jsou 
blíže místům, kde je výskyt prasat opakovaně 
pozorován a kde dochází k častým škodám na 
majetku. Na základě pozorování členů mys-
liveckého spolku se v  této lokalitě vyskytuje 
cca 25 jedinců. Není však vyloučen i případný 
občasný výskyt prasat ze sousedních honiteb.
V nadcházejícím období je dle dohody pláno-
váno snížení tohoto počtu o  cca 20 ks. Jako 
součást regulace populace divokých prasat 
na území města Krásná Lípa bude probíhat 
každou sobotu v  měsících listopad (počínaje 
14. 11. 2020) a  prosinec v  čase 16.00-21.00 
hod. společný lov na kachny a černou zvěř. Lov 
prasete divokého pak bude probíhat na celém 
zájmovém území i v jiných dnech až do jarních 
měsíců roku 2021.
Město Krásná Lípa po dohodě s  myslivci roz-
hodlo o  nastavení motivačního prvku pro 
aktivní přístup k  odstřelu prasat. Na základě 
schváleného dotačního programu (k dispozici 
na webu města) dostane lovec vyplaceno za 
každý ulovený kus tzv. zástřelné, a  to ve výši 
300 Kč. Myslivec, který na určeném území 
v katastru města uloví do 30. 4. 2021 nejvyšší 
počet jedinců prasete divokého, získá od měs-
ta Krásná Lípa fi nanční příspěvek na nákup 
střelné zbraně vč. příslušenství ve výši 35 tisíc 
korun.
Město Krásná Lípa zároveň zakoupí v  dosta-

tečném množství tzv. pachové ohradníky – 
odpuzovač divokých prasat. Přípravek se pou-
žívá k odpuzování divokých prasat a ke snížení 
škod způsobených černou zvěří. Používá se 
v zemědělských oblastech, na zahradách, lou-
kách, chalupách, a všude tam, kde je pohyb di-
vokých prasat nežádoucí. V součinnosti s mys-
livci bude provedena instalace na vybraných 
místech. Dle potřeby bude prováděna opa-
kovaně. V případě, že se nepodaří zredukovat 
početní stavy dle dohody, bude dále zváženo 
i použití odchytových klecí nebo odchytových 
obůrek.
V této souvislosti žádáme občany, aby věnova-
li zvýšenou pozornost informacím, kdy spolu 
s  Mysliveckým spolkem Vápenka, budeme 
informovat o  plánovaných termínech lovu 
na nehonebních pozemcích. V  těchto termí-
nech je pak nutné respektovat zákaz vstupu 
do určených lokalit a dbát zvýšené opatrnosti 
při pohybu v okolí. Zároveň také žádáme ob-
čany, aby za ploty svých zahrad neodkládali 
biologický odpad a přebytky ze svých zahrad. 
Odložené zbytky pak lákají divoká prasata do 
blízkosti vašich obydlí. K významnému snížení 
populace černé zvěře dojde pravděpodobně 
i  v  důsledku připravovaného mimořádného 
veterinárního opatření kvůli africkému moru 
prasat. Věříme, že připravené komplexní opat-
ření přinese výrazné snížení počtu prasete 
divokého v okolí a budou účinně minimalizo-
vány škody na majetku města i našich občanů.

Jan Kolář, starosta města

Atmosféru slavnostního předávání ocenění 
významným osobnostem města v srpnu 2020 
zachycují nově vystavené fotografi e v budově 
radnice, v  tzv. Galerii na schodech. Autorem 
fotografi í je pan Jan Dobrovský, který se an-
gažuje mimo jiné v neziskové organizaci Post 
Bellum, která ve spolupráci s Ústavem pro stu-
dium totalitních režimů a Českým rozhlasem 
buduje a spravuje, díky žákům a učitelům naší 
ZŠ i nám známý, projekt Příběhy našich sou-
sedů. Galerie je volně přístupná (v době ote-
vření radnice).

Strážci přírody v minulém týdnu umístili na 
vybraných místech Národního parku České 
Švýcarsko nové informační tabulky varující 
před zvýšeným rizikem pádu stromů. Informa-
ce o tom, že v lesích národního parku je v sou-
časnosti obecně vysoká hrozba pádu stromů 
nebo jejich částí, se již nyní nacházejí na začát-
ku každého významnějšího vstupu na území 
národního parku.
Nové informační tabulky jsou nyní umístěné 
také na turisticky značených cestách, které 
vedou skrz stojící souše. O hrozbě pádu stro-
mů návštěvníky informují ve třech jazycích 
a  zřetelným piktogramem. Obvykle se jedná 
o  trasy, podél kterých nebyly, případně ani 
nemohly být souše v  plné míře pokáceny. 
Suché kmeny se začínají postupně rozpadat 
a lámat, přičemž nebezpečí je obzvlášť vysoké 
při zhoršených klimatických podmínkách, na-
příklad za větru, při sněžení a námraze.
Terénní pracovníci správy národního parku 
v  pravidelných intervalech posuzují míru ne-
bezpečí vyplývajícího ze souší stojících podél 
cest a stromy, které jsou zjevně a bezprostřed-

ně nebezpečné, odstraňují. Navzdory veškeré 
snaze však není možné zajistit v lesích a podél 
celé cestní sítě v  národním parku absolutní 
bezpečnost. Je zejména na návštěvnících, aby 
- vybaveni potřebnými informacemi - zvážili 
míru rizika a přizpůsobili své výlety aktuálním 
povětrnostním podmínkám.
Publikováno z  Ofi ciální webové stránky NP 
České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (htt-
ps://www.npcs.cz)

Marcela Jansová, pracující již řadu let v týmu 
Kostky Krásná Lípa, získala v celostátní soutěži 
vyhlášené Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a  Diakonii Českobratrské církve 
evangelické Národní cenu Pracovnice v soci-
álních službách 2020. Gratulujeme!

Varovná tabulka před rizikovým úsekem turi-
stické cesty informuje o  vysoké hrozbě pádu 
stromů nebo jejich částí. Nebezpečí je obzvlášť 
vysoké za zhoršených klimatických podmínek. 
Foto: Tomáš Salov
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SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 
17. 12. / 31. 12. 
Vlčí Hora, Zahrady: 14. 12. / 28. 12.
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

Úspěšná akce 
Rodinný strom

Sedmnáctý listopad
Celkem 21 nových vzrostlých stromů přibylo 
21. listopadu v  městském parku C. A. Dittri-
cha. Vysadili je účastníci v rámci akce Rodinný 
strom 2020. Dvě desítky rodin a  párů napříč 
generacemi doplnila skupina dětí z krásnolip-
ského dětského domova. Mrazivé ráno přešlo 
ve slunečné dopoledne. Atmosféra byla skvě-
lá. Zahřály i  připravený čaj a  káva, doplněné 
drobným sladkým občerstvením.

Za Protektorátu demonstraci studentů 
k  21. výročí vzniku Československé republiky 
okupanti potlačili s  použitím pořádkové po-
licie a jednotek SS. Při razii došlo k postřelení 
jednoho ze studentů – Jana Opletala, ten na 
následky zranění za několik dní zemřel. Jeho 
smrt vedla k  další demonstraci, které se přes 
veškeré zastrašování ze strany okupantů, zú-
častnilo tisíce lidí. Tato událost vyvrcholila 
v obrovský protest proti okupaci Českosloven-
ska. 16. 11. se v Berlíně konala porada za účastí 
Adolfa Hitlera a jejím výsledkem bylo rozhod-
nutí o uzavření českých vysokých škol, zatčení 
a popravení vedoucích představitelů student-
ské organizace a  internace stovek studentů 
v  koncentračních táborech. K  této akci došlo 
v noci na sedmnáctý listopad 1939. O rok poz-
ději, k výročí této tragické události, se ve Velké 
Británii schází zástupci studentského hnutí 
z  26 zemí a  17. listopad vyhlásí Mezinárod-
ním dnem studentstva. O padesát let později 
si opět studenti připomínají smutné výročí. 
Jejich poklidné pietní shromáždění přerostlo 
v  protirežimní demonstraci, která byla nelí-
tostně potlačena, a  to vedlo k protestům na-
příč celou republikou a  později vyvrcholilo 
svržením totalitního režimu v Československu. 
Tento významný Den si v  Krásné Lípě připo-

mínáme tradičním setkáním u Lavičky Václava 
Havla, po kterém, ať už v kostele nebo v kul-
turním domě, následuje slavnostní koncert. 
Letos, s ohledem na situaci, jsme si Den boje 
za svobodu a  demokracii připomněli bez se-
tkání i koncertu, ale třeba individuální návště-
vou zmiňované lavičky…

Dárky v krabicích od bot můžete nosit ještě o víkendu
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 
dárek 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 kavár-
ně U Frinda na Křinickém náměstí 254/4, a to v so-
botu 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 chce-

te dárek připravit. Dárek si rezervujte 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 pohla-
ví dítěte, pro které je určená.

3.  Dárek odneste na vybrané sběrné místo.
4.  Pokud nevíte co do krabice, nebo dáváte před-

nost rychlé pomoci, můžete rovněž poslat krabi-
ci online a přispět tak dětem a rodinám v nouzi.

Více informací v  Kostce Krásná Lípa: tel.: 770 194 
683, e-mail: bartosova@komunitnicentrum.com, 
nebo na webu www.krabiceodbot.cz

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Město Krásná Lípa přijme zahradníka/zahradnici
Nástup leden 2021. Platové podmín-
ky dle praxe – min. 5. platová třída. 
Kontakt: podatelna@krasnalipa.cz, 
412 354 820. Nabízíme: příspěvek 
na stravování, možnost ubytování, 
po zapracování možnost smlouvy na 
dobu neurčitou, navýšení platu, ži-
votní či penzijní připojištění, služební 
mobilní telefon, příspěvek na dovole-
nou či zájmové aktivity,…

Svoz tříděného odpadu – pytlový svoz
Prosíme občany, kteří využívají pytlo-
vý svoz tříděného odpadu, aby napl-
něné a zavázané pytle umisťovali na 
svozovou trasu nejpozději do osmi 
hodin v den svozu. Děkujeme za po-
chopení.
Podrobnější informace:
L. Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa, 
tel.: 412 354 833, 
e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz.
Svozový kalendář a  mapku svozu 
najdete na webu www.krasnalipa.cz 
v  menu úřad  odpadové hospodář-
ství.
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Nabídka Kostky v nouzovém stavu

Úřední a pokladní hodiny MěÚ, provozní 
doba a ceník sběrného dvora v Krásné Lípě

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

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 

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

Otevírací doba v období Vánoc: MěÚ i sběr-
ný dvůr jsou uzavřeny: 22. a  23. 12. a  29. až 
31. 12. 2020. Otevřeny jsou tedy v  pondělí 
21. 12. a 28. 12. 2020.

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 

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

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

Ceník za odkládání odpadů ve Sběrném dvoře města Krásná Lípa – platný od 1. 6. 2020 

Katalogové 
číslo Druh odpadu  Měrná 

jednotka 
Cena za 

jednotku (v Kč) 

20 

Komunální odpady (objemný odpad, 
nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný 
odpad, elektroodpad, dřevo, jedlý olej a tuk, 
sklo, kovy) 

kg ZDARMA* 

16 01 03 Pneumatiky – bez disku (osobní, motorkové) ks 25,00 

16 01 03.1 Pneumatika nákladní – bez disku (ostatní – 
dodávky, lehké nákladní, traktorové přední) ks 45,00 

16 01 03.2 Pneumatika nákladní – bez disku (od 8,25x20, 
traktorové zadní) ks 75,00 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků (stavební suť) kg 2,00 

17 06 04 Izolační materiály (skelná vata, asfaltová 
lepenka aj.) kg 5,00 

*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! 
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Nabídka majitelům psů
Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí kaž-
dému majiteli psa, který má u nás zaplacený 
místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky 
na psí exkrementy. V případě zájmu Vám bu-
dou vydány v pokladně na radnici nebo v kan-
celáři technických služeb v ulici Pletařská. Dě-
kujeme všem majitelům pejsků za používání 
sáčků na psí exkrementy. 

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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I. Hlavní program
Příprava zasedání ZM 
Usnesení RM č. 40 – 01/2020   
RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu:
- plnění rozpočtu k 30. 09. 2020,
- návrh rozpočtu pro rok 2021,
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2022 - 2024.

III. Různé
Nabytí majetku formou dražby  
Usnesení RM č. 40 – 02/2020   
RM schvaluje nabytí majetku formou dražby o  nejvýhodnější nabídku 
podle § 85 písm. n) zákona o  obcích, stanovené Dražební vyhláškou č. j.: 
2206706/20/2501-00540-507530 vydanou Finančním úřadem pro Ústecký 
kraj a  ukládá Janu Kolářovi, starostovi města, realizovat nabytí předmětů 
dražby za nejnižší cenu, maximálně však do výše ceny, uvedené v příloze to-
hoto usnesení.

 Jan Kolář, Jana Drobečková

Usnesení ze 40. zasedání Rady města 
Krásná Lípa konaného dne 9. 11. 2020

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města 
Krásná Lípa konaného dne 9. 11. 2020

Usnesení ze 41. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23. 11. 2020

Nabytí majetku formou dražby  
Usnesení ZM č. 12 – 01/2020 
ZM schvaluje nabytí majetku formou dražby o  nejvýhodnější nabídku 
podle § 85 písm. n) zákona o  obcích, stanovené Dražební vyhláškou č. j.: 
2206706/20/2501-00540-507530 vydanou Finančním úřadem pro Ústecký 
kraj, a schvaluje svěření pravomoci nabýt majetek formou dražby starostovi 
města a stanovení podmínek, za jakých bude město dražbu realizovat, Radě 
města Krásná Lípa. 

10. rozpočtové opatření 2020 
Usnesení ZM č. 12 – 02/2020 
ZM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 
2020 dle přílohy. 

Přijetí dotace na přístavbu budovy ZŠ 
Usnesení ZM č. 12 – 03/2020 
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Pří-
stavba odborné učebny a  zajištění bezbariérovosti z  Integrovaného regio-
nálního operačního programu ve výši 27 mil. Kč a realizaci tohoto projektu. 

Předfi nancování přístavby budovy školy pomocí úvěru 
Usnesení ZM č. 12 – 04/2020 
ZM schvaluje předfi nancování projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě – Pří-
stavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti pomocí úvěru ve výši 25 
mil. Kč. Úvěr bude splácen postupnými splátkami tak, jak budou propláceny 
jednotlivé žádosti o platbu z dotačního programu. Úvěr bude poptán u ko-
merčních bank, u kterých má město otevřeno své účty a u minimálně dalších 
3 bank. Splatnost celého úvěru se předpokládá do konce roku 2022.  

Starosta města Jan Kolář, 
místostarostka města Jana Drobečková, 

ověřovatelé zápisu: Hana Volfová a  Václav Danita

I. Hlavní program

Příprava zasedání ZM 
Usnesení RM č. 41 – 01/2020   
RM projednala přípravu zasedání ZM s následují-
cími body programu:
- Zpráva fi nančního a kontrolního výboru,
- Plán jednání ZM na rok 2021. 

II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 41 – 02/2020 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:

-  p. p. č. 2969/1 o výměře 173 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 1159/1 o výměře 1164 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  část p. p. č. 1166/2 o výměře cca 730 m2, k. ú. 
Krásná Lípa,

-  p. p. č. 347 o výměře 1864 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

Prodej části p. p. č. 1182/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 41 – 03/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 1182/1 o  výměře 748 m2, k. ú. Vlčí Hora za 
účelem výstavby rodinného domu Chrystyně 

Čajkové a  Viktoru Chaikovi, bytem Frýdlantská 
1300/10, Praha za cenu 41 400 Kč. Prodej bude 
realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postu-
pu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. Prodej bude reali-
zován po vydání příslušných povolení na veřejný 
zdroj pitné vody na p. p. č. 1191/2, k. ú. Vlčí Hora. 

Prodej p. p. č. 178/3, p. p. č. 1742/5, st. p. č. 131 
a p. p. č. 179, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 41 – 04/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 178/3 
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o výměře 50 m2, p. p. č. 1742/5 o výměře 
577 m2, st. p. č. 131 o výměře 312 m2 a p. p. č. 179 
o výměře 1016 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem výstavby rodinného domu Janě Kapustové 
Novákové, bytem Vrchlického 2944, Rumburk za 
cenu 145 950 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, 
nad základní výměru 37 750 Kč, porosty 48 200 
Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, 
odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání ne-
movitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 417, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 41 – 05/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
417 o výměře 179 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení zahrady Bohumile Vaisové, bytem Krásný 
Buk 44, Krásná Lípa za cenu 24 400 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 417 a části p. p. č. 444/4, 
vše k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 41 – 06/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
417 o výměře 863 m2 a části p. p. č. 444/4 o vý-
měře 1490 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem 
výstavby rodinného domu Petru a  Heleně Hru-
šovským, bytem Doksany 152 za cenu 141 650 Kč 
(do základní výměry 48 000 Kč, nad základní vý-
měru 57 650 Kč, porosty 34 000 Kč, studna 2 000 
Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I. čl. 2, 
odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání ne-
movitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

Prodej části p. p. č. 2527/8, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 41 – 07/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
2527/8 o  výměře 1624 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu Kláře Kreibi-
chové, bytem Frindova 1174/8A, Krásná Lípa 
a Jakubu Kreibichovi, bytem Kaštanová 285, Dol-
ní Poustevna za cenu 88 200 Kč (do základní vý-
měry 60 000 Kč, nad základní výměru 21 200 Kč, 
porosty 7 000 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 p. p. č. 1141/1 a p. p. č. 540/2, vše k. ú. 
Krásný Buk 
Usnesení RM č. 41 – 08/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1141/1 
o výměře 174 m2 a p. p. č. 540/2 o výměře 12 m2, 
vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady 
Mgr. Bc. Mirce Novákové, bytem Kamenná Horka 
59, Krásná Lípa za cenu 27 900 Kč. Kupující uhra-
dí 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 RM č. 41 – 09/2020   
RM projednala žádost Hany Winkler, bytem Čes-
koslovenské armády 554/14, Praha o  úpravu 
kupní smlouvy (smlouvy o  smlouvě budoucí) 
a doporučuje ZM postupovat dle pravidel města 
Krásná Lípa.  

Směna pozemků 
Usnesení RM č. 41 – 10/2020   
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 
2748/59 o výměře 39 m2 a p. p. č. 3192/3 o výmě-
ře 16 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 1746/41 
o výměře 65 m2, p. p. č. 2746/42 o výměře 2 m2, 
p. p. č. 2748/49 o výměře 41 m2, p. p. č. 2748/50 
o výměře 71 m2, p. p. č. 2748/51 
o  výměře 116 m2, p. p. č. 2748/53 o  výměře 
10 m2, p. p. č. 2748/54 o  výměře 6 m2, p. p. č. 
2748/55 o výměře 41 m2, p. p. č. 2748/62 o vý-
měře 1 m2, p. p. č. 2751/36 o výměře 125 m2, p. p. 
č. 2751/37 o výměře 68 m2, p. p. č. 2751/38 o vý-
měře 4 m2, p. p. č. 2751/39 o výměře 32 m2, p. 
p. č. 2870/15 o výměře 361 m2 a p. p. č. 3064/54 

o výměře 2 m2, vše k. ú. Krásná Lípa ve vlastnic-
tví Ústeckého kraje. RM doporučuje ZM schválit 
směnnou smlouvu v předloženém znění. 

Odkoupení a prodej Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 41 – 11/2020   
RM projednala žádost Libuše Steckerové, bytem 
Vlčí Hora 51, Krásná Lípa o odprodej-směnu po-
zemků dle přílohy a  ukládá Vladimíře Doškové, 
pracovnici OVIŽP MěÚ Krásná Lípa vyvolat jed-
nání o rozsahu případné směny.  

Pronájem st. p. č. 320, st. p. č. 321, p. p. č. 436 
a p. p. č. 435, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 41 – 12/2020   
RM schvaluje pronájem st. p. č. 320 o  výměře 
229 m2, st. p. č. 321 o výměře 623 m2, p. p. č. 436 
o výměře 15 m2 a p. p. č. 435 o výměře 308 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Martinu Křepelkovi, bytem Nemocniční 32, Krás-
ná Lípa. V případě, že bude podána žádost o kou-
pi předmětných pozemků za účelem výstavby, 
bude výpovědní doba 3 měsíce. 

Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem 
pozemku 
Usnesení RM č. 41 – 13/2020   
RM schvaluje prodloužení smlouvy o  nájmu 
u  pozemku č. 2010/23/35 - 333 (nájemce JUDr. 
Miloš Hanzlíček, bytem Nemocniční 1062/26, 
Krásná Lípa) do 31. 12. 2025. 

Úprava Postupu ve věci prodeje a  užívání 
nemovitostí 
Usnesení RM č. 41 – 14/2020   
RM ukládá Vladimíře Doškové, pracovnici OVIŽP 
MěÚ Krásná Lípa, připravit návrh úpravy Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnic-
tví města Krásná Lípa v oddíle 
II - pronájmy v souladu s legislativou Občanské-
ho zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění. 

Úprava smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 41 – 15/2020   
RM schvaluje dodatek k  pachtovní smlouvě 
č. 2019/23/15 - 214 (nájemce Anna Janišová, 
Frindova 689/16, Krásná Lípa), kterým se od 
1. 1. 2021 upravuje výměra p. p. č. 2329/1, k. ú. 
Krásná Lípa z 41 347 m2 na 40 115 m2.  

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 41 – 16/2020   
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozem-
ku č. 2010/23/25 - 297 (nájemce Vladislav Holý, 
U Českého dvora 21, Plzeň) dohodou ke dni 31. 
12. 2020. 

Nebytové prostory - úprava výše 
nájemného 
Usnesení RM č. 41 – 17/2020   
RM schvaluje úpravu výše nájemného nebytové-
ho prostoru č. 2, Masarykova 1094/4, organizaci 
Kostka Krásná Lípa, p. o., ze stávající výše na část-
ku 1 500 Kč/měs. v období 11-12/2020 
z  důvodu nouzového stavu spojeného s  výsky-
tem COVID-19. 

Byty - pronájem - byt č. 47, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 41 – 18/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 47, Nemocniční 
1137/6, Martinovi Jarábkovi, bytem Potoční 36, 
Lipová u  Šluknova, v  obecním zájmu po dobu 
zaměstnání v  Základní škole a  Mateřské škole 
Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. 

III. Různé
Odstoupení od smlouvy na pronájem 
pozemku 
Usnesení RM č. 41 – 19/2020   
RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy o ná-
jmu pozemku č. 2004/23/15 - 353 (nájemce Jan 
Hnuta, Polní 4, Krásná Lípa). 

Odstoupení od smlouvy na pronájem 
pozemku 
Usnesení RM č. 41 – 20/2020   
RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy o ná-
jmu pozemku č. 2000/23-17-012 (nájemce Jan 
Hnuta, Polní 4, Krásná Lípa).
 
Byty - úprava sazeb nájemného 
Usnesení RM č. 41 – 21/2020   
RM se seznámila s  proběhlými úpravami 
nájemného dle schváleného usnesení RM 
z  15. 4. 2019 a  schvaluje úpravu sazby nájem-
ného u nájemních smluv na dobu neurčitou dle 
přílohy. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 41 – 22/2020   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na byty 
se stávajícími nájemníky dle přílohy. 

Nebytové prostory - pronájem nebytového 
prostoru č. 30, Nemocniční 1148/12 
Usnesení RM č. 41 – 23/2020   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 
2020/22/26 - 289 na pronájem nebytového pro-
storu č. 30, Nemocniční 1148/12, s  organizací 
Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 
Krásná Lípa, IČ 75139090, za účelem provozu 
zázemí pro sociální službu Osobní asistence, 
dle přílohy. Veškeré úpravy a opravy si nájemce 
provede na vlastní náklady. RM schvaluje udě-
lení výjimky z postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy 
žadatel nehradí kauci ve výši 1 000 Kč při podání 
žádosti.
 
Nebytové prostory - výpůjčka 
Usnesení RM č. 41 – 24/2020  
RM vyhlašuje záměr obce prodloužit výpůjčku 
objektu Stradalova 389/1, organizaci Český ry-
bářský svaz, místní organizace Krásná Lípa, se 
sídlem Krásná Lípa. Veškeré opravy a  úpravy si 
provede vypůjčitel na vlastní náklady. 

Rekonstrukce/rozdělení bytu č. 2 - Masaryko-
va 16/1 - I. etapa 
Usnesení RM č. 41 – 25/2020   
RM schvaluje na základě předložených nabídek 
uzavření Smlouvy o dílo č. 2020/11/18 - 293 na 
rekonstrukci/rozdělení bytu č. 2 v  objektu Ma-
sarykova 16/1, Krásná Lípa s fi rmou Bc. Josef Pa-
poušek, Chřibská 310, Chřibská, IČ 67223851, dle 
přílohy. 

Smlouvy o  poskytnutí dotace na opravu stře-
chy, plotu fasády 2020 - výjimka z pravidel 
Usnesení RM č. 41 – 26/2020   
RM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního pro-
gramu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 
2020 spočívající v  pozdním podání oznámení 
o ukončení opravy těmto občanům:
- Vích Jiří - oprava střechy,
- Máj Jan - oprava plotu a fasády. 

Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu stře-
chy, plotu fasády 2020 
Usnesení RM č. 41 – 27/2020   
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace na opravu fasád, střech 
a  oplocení dle Dotačního programu na opravu 
fasád střech a oplocení v roce 2020. Jedná se 
o tyto občany:
- Vích Jiří - střecha - smlouva č. 2020/15/15 - 280,
- Máj Jan - plot - smlouva č. 2020/15/15 - 281,
- Máj Jan - fasáda - smlouva č. 2020/15/15 - 282.
 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 41 – 28/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 
- 279 na vedení zemního kabelu v  pozemcích 
místních komunikací v  ul. Tyršova, Polí, 
Jugoslávská a Potoční s fi rmou ČEZ Distribuce a. 
s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  
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Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 41 – 29/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 
- 283, na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa, 
v ul. El. Krásnohorské, s fi rmou ČEZ Distribuce a. 
s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 41 – 30/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 
284 na vedení zemního kabelu v pozemku p. p. 
č. 1507, k. ú. Vlčí Hora, v části obce Vlčí Hora s fi r-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 41 – 31/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 
286 na vedení zemního kabelu v pozemku p. p. 
č. 2829/1, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Čapkova s fi r-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, 
IČ 24729035, dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 41 – 32/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 
287 na vedení zemního kabelu v pozemku p. p. 
č. 1059/2, k. ú. Krásný Buk a p. p. č. 1588/1/1, k. 
ú. Krásná Lípa, v  ulici Fibichovo údolí s  fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 41 – 33/2020   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 
288 na vedení zemního kabelu v pozemku p. p. 
č. 2971, k. ú. Krásná Lípa, v ulici El. Krásnohorské 
s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Dě-
čín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Dotační program na opravy fasád, střech 
a oplocení v roce 2021  
Usnesení RM č. 41 – 34/2020   
RM doporučuje ZM schválit Dotační program na 
opravy fasád, střech a oplocení v  roce 2021 dle 
přílohy.  

Dodávka traktorového návěsu s  hydraulic-
kým jeřábem - výzva 
Usnesení RM č. 41 – 35/2020   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací 
dokumentaci pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na „Dodávku traktorového návěsu s  hyd-
raulickým jeřábem“, dle přílohy. 

Parkoviště Krásný Buk - smlouva CETIN 
Usnesení RM č. 41 – 36/2020   
RM schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické in-
frastruktury o úpravě stávající infrastruktury 
č. 2020/19/14 - 276 s fi rmou CETIN a. s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Praha 9, 
IČ 04084063, dle přílohy. 

Obnova místní komunikace Polní ul. 
Usnesení RM č. 41 – 37/2020   
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 
„Obnova místní komunikace Polní ul.“ v  rámci 
výzvy MMR ČR z podprogramu Podpora obcí s 3 
001 - 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220A - 
Podpora obnovy místních komunikací.  

Čelní sněhová radlice 
Usnesení RM č. 41 – 38/2020   
RM schvaluje objednání čelní sněhové radlice 
u fi rmy AGROMETALL s.r.o., Nový Dvůr 938, Heř-

manův Městec, IČ 46508244. 

Odpadové hospodářství 
Usnesení RM č. 41 – 39/2020   
RM bere na vědomí informaci starosty města 
o situaci v odpadovém hospodářství a nové od-
padové legislativě.
RM ukládá starostovi města zabývat se v  rámci 
meziobecní spolupráce vytvořením společnosti 
pro svoz a likvidaci odpadů, vč. vyčíslení fi nanč-
ních nákladů.
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2019/19/15 - 321 
Usnesení RM č. 41 – 40/2020   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 
2019/19/15 - 321 s fi rmou Technické služby Šluk-
nov spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, Šluknov, 
IČ 25410539, kterým se mění ceník platný od 1. 1. 
2021, dle přílohy.
 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 
č. 2015/11/19 - 100  
Usnesení RM č. 41 – 41/2020   
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 
2015/11/19 - 100 ze dne 24. 4. 2015 s fi rmou EKO 
servis Varnsdorf a. s., se sídlem Svatopluka Čecha 
1277, Varnsdorf, IČ 25042149, dle přílohy. 

Pohledávky k  rozpočtovým příjmům města 
Krásná Lípa k 30. 9. 2020 
Usnesení RM č. 41 – 42/2020   
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočto-
vým příjmům města Krásná Lípa k 30. 9. 2020. 

Přehled plateb místních poplatků 
za 1 - 9/2020 
Usnesení RM č. 41 – 43/2020   
RM bere na vědomí přehled plateb zrušených 
místních poplatků za lázeňský nebo rekreační 
pobyt a  z  ubytovací kapacity, nového místního 
poplatku z  pobytu a  za užívání veřejného pro-
stranství uhrazených v období 1 - 9/2020. 

Smlouva o  zajištění provedení uměleckého 
výkonu 
Usnesení RM č. 41 – 44/2020   
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2020/19/29 - 
294 o  zajištění uměleckého výkonu, koncert na 
Den Českého Švýcarska, který se bude konat dne 
28. 8. 2021 mezi městem Krásná Lípa 
a agenturou Petr Bende, se sídlem Újezd u Rosic 
42, Újezd u Rosic, IČ 68128215 dle přílohy. 

Sociální služby 2021 
Usnesení RM č. 41 – 45/2020   
RM schvaluje přijetí dotace organizaci Kostka 
Krásná Lípa, p. o. od Ústeckého kraje z Programu 
Ústeckého kraje na sociální služby 2021 - malý 
dotační program ve výši 157 520 Kč. 

KČT žádost 
Usnesení RM č. 41 – 46/2020   
RM schvaluje výjimku z  Dotačního programu 
na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné 
činnosti a práci s mládeží v roce 2020 v souladu 
s bodem 9 ve věci pozdního předložení vyúčto-
vání dotací na akce na základě žádostí spolku 
Klub českých turistů Krásná Lípa.  

Dotační program spolky 2021 
Usnesení RM č. 41 – 47/2020   
RM doporučuje ZM schválit Dotační program na 
podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné čin-
nosti a  práci s  mládeží v  roce 2021, dle předlo-
ženého návrhu. 
 
Změna směrnice č. 5 
Usnesení RM č. 41 – 48/2020   
RM schvaluje změnu směrnice č. 5 - Pohledávky, 
opravné položky k pohledávkám, vyřazování po-
hledávek města Krásná Lípa, dle přílohy. 

Výběr poskytovatele úvěru 
Usnesení RM č. 41 – 49/2020   
RM schvaluje výběr poskytovatele úvěru pro re-
alizaci projektu Infrastruktura ZŠ v  Krásné Lípě 
- Přístavba odborné učebny a  zajištění bezba-
riérovosti. RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu 
s Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, 
Praha 4, IČ 45244782. 

Likvidační komise 
Usnesení RM č. 41 – 50/2020   
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – Národní cena 
pro PSS 
Usnesení RM č. 41 – 51/2020   
RM bere na vědomí udělení Národní ceny pro 
pracovníky v  sociálních službách terénní pra-
covnici paní Marcele Jansové, zaměstnankyni 
organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. udělované 
Asociací poskytovatelů sociálních služeb a  Dia-
konií ČCE. RM děkuje terénní pracovnici za její 
dosavadní činnost. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – daňová úspora 
Usnesení RM č. 41 – 52/2020   
RM schvaluje použití rezervního fondu příspěv-
kové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa ve výši daňové úspory celkem 8 310 
Kč za rok 2019 v souladu s platnou legislativou ke 
krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, 
z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně.
 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – dotace z rozvojo-
vého programu MŠMT 
Usnesení RM č. 41 – 53/2020   
RM schvaluje přijetí dotace příspěvkové orga-
nizaci ZŠ a  MŠ Krásná Lípa, p. o. z  rozvojového 
programu MŠMT „Podpora fi nancování přímé 
pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax 
v  mateřských, základních, středních školách 
a konzervatořích“ v celkové výši 152 552 Kč.
 
Činnost p. o. 
Usnesení RM č. 41 – 54/2020   
RM schvaluje, na základě projednání činnosti 
příspěvkových organizací města, mimořádnou 
odměnu RNDr. Ivaně Jäckelové, ředitelce p. o. 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa 
a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa 
dle přílohy.
 
Smlouva o reklamě a propagaci - 1. advent 
Usnesení RM č. 41 – 55/2020   
RM schvaluje Smlouvu o  reklamě a  propagaci 
akce 1. advent a rozsvícení vánočního stromu 
č. 2020/19/29 - 295 mezi městem Krásná Lípa 
a společností ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 
140 53 Praha 4, IČ 45274649 dle přílohy. 

Zpráva o plnění úkolů z 39. RM 
Usnesení RM č. 41 – 56/2020   
RM bere na vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 39. RM. 

IV. Informace

Informace   
RM projednala následující informace a zápisy: 
- neposkytnutí dotace od Nadace ČEZ na projekt 
Oranžové hřiště II - Krásná Lípa,
- vyjádření TOP drogerie k  uzavření a  vyklizení 
prodejny a návrh na kompenzaci ušlých zisků,
- zápis z  jednání Společenské komise ze dne 
5. 11. 2020.

 
Jan Kolář, 

Jana Drobečková


