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Příští číslo vyjde dle možností

Ani očekávaný propad ekonomiky investice 
ve městě nezastaví

I přes zimu je pro naše technické služby dost práce, 
nejen s odklízením sněhu

I  přesto, že již téměř deset měsíců trvající 
komplikovaná epidemiologická situace, způ-
sobená dramatickým rozšířením nemoci Co-
vid-19, přináší obrovské negativní dopady do 
světové i naší ekonomiky, máme i pro rok 2021 
připravenu řadu investičních akcí. Při přípravě 
rozpočtu města na letošní rok jsme vloni na 
podzim museli samozřejmě hodně škrtat. 
Očekávaný propad příjmů obcí ze sdílených 
daní se dá očekávat na úrovni cca 15 % oproti 
loňsku. V podstatě až do posledního týdne mi-

nulého roku nebylo ani jasné celkové daňové 
nastavení. Naštěstí zásah Senátu PČR nakonec 
částečně zmírnil dopady vládou navrženého 
daňového balíčku do rozpočtů obcí a krajů.
Úspory jsme hledali především v  provozní 
části rozpočtu. Méně prostředků tedy půjde 
např. na údržbu majetku, opravy komunikací, 
kulturu a propagaci, škrty proběhly i v mzdové 
oblasti. Pokud půjde o  krátkodobé opatření, 
nemusely by být dopady ve městě příliš znát. 
Oproti tomu v  investicích jsme se snažili ma-
ximálně udržet naplánované akce. Na mnoho 
z nich buď již máme schválené dotace, případ-
ně podané žádosti o ně, a to s vysokou mírou 
pravděpodobnosti úspěchu v jejich získávání. 
Byla by škoda se o  tyto prostředky připravit 
a plány nerealizovat.
Největší investiční akcí bude přístavba zá-
kladní školy v  celkovém objemu cca 35 mil. 
Kč s  dotací až 85%, která začne v  nejbližších 
dnech. Další velkou akcí, která začne na jaře, 
bude realizace úsporných opatření u  domu 
s  pečovatelskou službou v  Nemocniční ulici 
(modrý) – výměna oken a  zateplení fasády. 
Náklady této akce budou 6,5 mil. korun.
V  případě úspěchu u  podávaných dotačních 
žádostí budeme také realizovat další etapu vý-

měny svítidel veřejného osvětlení za moderní 
a  úsporná s  LED technologií. Stejně tak by-
chom začali budovat parkoviště na křižovatce 
v Krásném Buku a bike boxy u Domu Českého 
Švýcarska.
Předpokládáme, že na březnovém jedná-
ní zastupitelstva města se budeme věnovat 
úpravám rozpočtu. Bude už jasný kompletní 
výsledek hospodaření za loňský rok, kdy jsme 
skončili s větším přebytkem, než jsme očeká-
vali, stejně tak snad i výsledky některých do-
tačních řízení. Také již budou vidět daňové 
příjmy z prvních měsíců roku, tedy jak na tom 
ekonomika skutečně je.
Současně pokračujeme v  přípravách dalších 
projektů a  potřebných projektových doku-
mentací, abychom byli připraveni na další 
plánovací období EU. Těmi jsou např. revitali-
zace rybníku Šiml v Dlouhém Dolu, nový dům 
s pečovatelskou službou, veřejné zdroje pitné 
vody nebo parkoviště v Kyjově atd.
Doufejme, že se v průběhu roku začne epide-
miologická situace i běžný život vracet k nor-
málu a  v  důsledku toho se bude zlepšovat 
i ekonomická kondice státu.

Jan Kolář, starosta města

Zimní období vegetačního 
klidu využíváme mj. ke ká-
cení a  prořezům vegetace 
podél komunikací a  na veřej-
ných prostranství. V  minulých 
dnech probíhalo také čištění 
zbořeniště bývalé vily prů-
myslníka Dittricha v  Kyjovské 
ulici, pokračovat budeme te-
rénními úpravami. Souběžně 
upravujeme i prostor bývalého 
lomu v Alšově ulici, kde v sou-
ladu s projektovou dokumen-
tací a schválenými povoleními 
může město Krásná Lípa uklá-
dat výkopové zeminy z vlastní 
činnosti. Šetříme tím význam-
né fi nanční prostředky, které 
bychom jinak platili na skládce 
odpadu. Celý prostor bude ná-
sledně zrekultivován.
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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

SVOZ separovaného 
odpadu vždy ve čtvrtek 
v lichém týdnu 
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: 4. 2. | 18. 2.
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

V roce 2020 krásnolipští hasiči vyjížděli v průměru 
v šesté minutě od vyhlášení poplachu

Vánoční dárky 
potěšily děti

Potravinová a materiální 
pomoc – významný 

pomocník v nelehké době

V  minulém roce Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa zasahovala celkem 59krát. 
Z toho 16krát u požáru, kde v součtu strávila 80 hodin a 49 minut z toho v Krásné Lípě 11:17 hod. 
a nejvíce 61:16 hod. v Jetřichovicích. I přes nouzový stav se i  letos komunitní cen-

trum Kostka Krásná Lípa zapojilo do vánoční 
sbírky Diakonie ČCE s názvem Krabice od bot. 
Na sběrném místě v  Krásné Lípě jsme díky 
Vám, dárcům, dokázali shromáždit přes 300 
krabic s dárky. Role Ježíška se opět ujali soci-
ální pracovníci z regionu, kteří předali vánoční 
dárky do konkrétních rodin a  přinesli tak ra-
dost pod stromeček tolika dětem.
Princip solidarity, kdy „Děti darují dětem“ byl 
i  o  letošních nestandardních svátcích příto-
men. Za to jsme vděčni a děkujeme všem dár-
cům i pomocníkům.

Kateřina Bartošová, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Loňský rok byl pro nás všechny 

nový, jiný, možná obtížnější…

Kostka Krásná Lípá je několik let zapojena do 

projektu POMPO II. – Potravinová a materiální 

pomoc, kdy je pomoc poskytována zejména 

nejchudším rodinám, matkám samoživitel-

kám, opuštěným seniorům, zkrátka lidem 

s nízkým příjmem. Tak tomu bylo i v loňském 

roce, kdy se zájem o potravinovou a materiál-

ní pomoc výrazně zvýšil. Vydáváme trvanlivé 

základní potraviny, základní hygienické potře-

by, dále potřeby pro novorozence až do věku 

dvou let a v  loňském roce byly navíc přidány 

inkontinenční pomůcky. Tyto komodity byly 

v  mnoha případech nápomocné k  zajištění 

základních životních potřeb v  krizových situ-

acích klientů sociálních služeb, ale také pro 

ostatní potřebné žadatele ve výběžku. Celkem 

jsme v rámci tohoto projektu v roce 2020 pod-

pořili 388 osob, jen pro srovnání v roce 2018 

jich bylo 296. Navíc v našem regionu jsou i dal-

ší poskytovatelé této pomoci. Doprovodným 

programem této pomoci je poradenství např. 

sociální, fi nanční. Spolupráce klientů se sociál-

ními službami je zaměřena na řešení nepřízni-

vé sociální situace, ve které se klient nachází.

Projekt je fi nancován z prostředků Fondu ev-

ropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) 

prostřednictvím Operačního programu potra-

vinové a  materiální pomoci a  státním rozpo-

čtem České republiky.

Spolupráce s Potravinovou 

bankou v Ústeckém kraji

Kostka Krásná Lípa spolupracuje s Potravino-

vou bankou Ústeckého kraje, která je odběra-

telem potravin s končící expirací od výrobců, 

obchodníků a  dalších dárců. Posláním Po-

travinové banky je boj proti hladu a  plýtvá-

ní s  potravinami. V  loňském roce 2020 jsme 

díky tomu podpořili celkem 369 osob z  toho 

243 dětí. Celkem jsme rozdali, roznesli a rozvezli 

5 215 kg potravin. Kromě podpory konkrét-

ních rodin, jsou potraviny vítaným pomocní-

kem i  v  rámci volnočasových aktivit s  dětmi, 

kdy se děti učí potraviny zpracovávat, vařit 

a péct. Potraviny nám pomohly i na dětských 

táborech a  adaptačních pobytech. Tyto ak-

tivity předchází rizikovému chování a  rozvíjí 

funkční gramotnost. Velmi si této spolupráce 

ceníme.

Děkujeme Potravinové bance za spolupráci.

Bc. Ilona Weinerová, Kostka Krásná Lípa, p. o.
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Co se děje v našich lesích ve Šluknovském výběžku

Od spisovatele pana Václav Junka: Něco 
potěšení ze stránek historie města

Je vám více jak 80 let? 
Chcete se nechat očkovat proti 
Covid-19 a potřebujete pomoci 

s registrací? 
Volejte: 777 291 359 

Vážení návštěvníci lesa,
rád bych vás informoval o dění ve státních le-
sích, které spravují Lesy České republiky pro-
střednictvím Lesní správy Rumburk.
V  celém regionu se potýkáme s  rozsáhlou 
kůrovcovou kalamitou. Stromy chřadnou 
kvůli dlouhodobému suchu a  následnému 
napadení kůrovcem. Na území lesní správy je 
celkem 3,5 milionu metrů krychlových smr-
kového dřeva, a za poslední tři roky podlehla 
kůrovci asi čtvrtina. Zpomalit a časem zastavit 
kalamitu je naší prioritou! Proto bez ohledu 
na roční období a  počasí důsledně vyhledá-
váme kůrovcem napadené stromy, těžíme 
je a  asanujeme. To znamená, že likvidujeme 
kůrovce buď odkorněním, chemickým postři-
kem, nebo například tak zvanou fumigací. Od 
ledna do listopadu 2020 jsme ve Šluknovském 
výběžku vytěžili 417 914 m3 smrkového dřeva 
a práce stále pokračují. Tak velký objem dřeva 
musíme z  lesa také odvézt, takže intenzívně 
využíváme lesní cesty a přístupové komunika-

ce. Samozřejmě si uvědomujeme, že na takový 
lesnický provoz nejsou lidé zvyklí, ale vězte, že 
bez kácení napadených stromů a  prací s  tím 
spojených není možné kalamitu zvládnout 
a  hlavně, že je to záležitost dočasná. Různé 
problémy, které s tím souvisejí, jako například 
těžební zbytky v  lesích i  případné závady na 
lesních cestách, řešíme za pochodu a  rych-
le, ale jde o  kalamitu, a  proto bych vás chtěl 
požádat o shovívavost, toleranci a pochopení. 
Děláme vše pro to, abychom lesy zachránili, 
i pro vás!
Tak jako v  celé zemi začala i  u  nás velká ob-
nova vytěžených ploch a  péče o  smíšené 
lesy nové generace. Dáváme velký prostor 
přírodnímu zmlazení lesních dřevin, ale také 
zalesňujeme. Na více než sto hektarech dnes 
roste 640 tisíc loni vysazených sazenic lesních 
dřevin, především buků, jasanů, dubů, javorů 
a dalších dřevin, mezi nimi jsou i smrky, které 
do lesa, pokud rostou spolu s jinými dřevinami 
na vhodných stanovištích, určitě patří. Nové 

porosty budou odolnější, různověké a pestré. 
Sázíme je pro naše děti, aby měly možnost je 
užívat při relaxaci, ale mít z nich také užitek. 
Důležitá pro nás byla loni i pomoc veřejnosti 
při obnově lesa a  jiných lesnických pracích, 
třeba při sběru semen, ale i  úklidu odpadků 
nebo obnově lesních tůní, které zadrží vodu 
v lese. Podařilo se nám obnovit poškozené na-
učné stezky, turistická odpočívadla, společně 
s  Klubem českých turistů plánujeme vyzna-
čení nových tras a  spolupracujeme také při 
přípravě běžkařských tras v Lužických horách, 
aby i zimní vyžití v lesích České republiky bylo 
příjemné.
Vážení obyvatelé Šluknovského výběžku, 
velice vám děkuji za pochopení i  spolupráci 
v uplynulém roce a do toho nového přeji mno-
ho štěstí, zdraví a spokojenosti.
Lesu zdar!

Za Lesní správu Rumburk:  
Ing. Jan Drozd, lesní správce  

Třebaže by se mohlo zdát, že nás jindy běžný 
vodopád významných kulatých výročí v  roce 
2021 mine, pro Krásnou Lípu i  s  jejím širším 
okolím to však neplatí, anebo ne tak docela. 
Dejme tomu, že si letos můžeme v místě při-
pomenout historická jubilea řekněme pro 
zbytek země méně významná, anebo jiná, 
ne přímo v čase usaditelná. Za jaké můžeme 
považovat třeba založení hradu Honštejna 
údajně roku 1241, první písemnou zmínku 
o Šluknově z roku 1281, první konfl ikty husit-
ských válek, jak se také zde strhly kolem roku 
1421, odstoupení panství Vildštejn saským 
vévodům Berky z Dubé v roce 1451, počátky 
luteránství v  kraji, připisované rovněž k  roku 
1521, první objevení se Kyjova na ručně kres-
lené mapě, pocházející již z roku 1571, výjevy 
násilné protireformace a proměny pozemkové 
držby po roce 1621, formální znovuobnovení 
rovnosti postavení místních Němců z  roku 
1626, selské bouře v  kraji 1651, počátek vý-
stavby monumentálního schodiště hlavního 
krásnolipského chrámu, jak se s ním započalo 
v roce 1816, či sto třicet pět let, uplynulých od 
místních episod Prusko-rakouské války. 
Může toho být v tomto směru k nalezení v dě-

jepisech ještě víc a  jistě se najdou tací, kteří 
dovedou také přispět z  vlastních zdrojů. Na-
bízejí se však kromě všeho zatím uvedeného 
hned dvě výročí, která náš nový rok 2021 mo-
hou vysloveně krášlit. Tedy ověnčení Krásné 
Lípy titulem městys, jak učinil o  své nejvyšší 
vůli císař Karel VI. 3. srpna 1731, a především 
vůbec první písemná zmínka o  Krásné Lípě, 
pocházející už z  27. ledna 1361 – to když se 
stal Vaněk z Vartenberka právoplatným maji-
telem města. 
Na to jsme přišli s  Václavem Hiekem, když 
jsme dávali dohromady Německé století v nej-
severnějších Čechách, a  uvedeme to znovu 
v podobné knížce, určené ovšem tentokrát co 
možná široké veřejnosti.
Dobře si uvědomuji, že jsou to všechno na 
pohled zanedbatelné maličkosti a  že pro ně 
žádné dnešní jízdné levnější nebude. Na dru-
hé straně jsem si však celkem jistý, že je dobré 
znát je. Nejen pro radost - třeba už proto, že si 
pro jejich skutečný význam i kontinuitu s naší 
dobou můžeme těch míst, v  nichž je nám 
dáno žít, považovat o to víc.

Václav Junek

Kostka Krásná Lípa nabízí pomoc seniorům starší 80 let s regist-

rací na očkování proti Covid-19 a vysvětlení dalšího postupu při 

zajištění očkování.

Nemáte rodinu či blízké, kteří by Vám s registrací pomohli? Obrať-

te se na sociální pracovnici Mgr. Romanu Cupalovou, tel. 777 291 

359 ze služby Osobní asistence. Osobní asistence poskytuje péči 

osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném domácím 

prostředí.



strana 4 28. ledna 2020

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
cupalova@komunitnicentrum.com

telefon 777 291 359

Retros  pendia 
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238

Sociálně ak  vizační 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

a osoby se sníženou soběstačnos  
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302

 Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy

sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 053 011

Leden nám letos nadělil sníh a připomněl 
zimní radosti i starosti

Sníh mnohé jistě potěšil, i  běžkaře, pro které byl u  Kamenné Horky upraven okruh v  délce 
4,6 km. Další běžecký okruh vznikl u Tůně č. 5. Děkujeme za pomoc obci Rybniště!

K odklízení sněhu na chodnících letos pomáhá 
i  nově nasazený zametací stroj s  odmetacím 
kartáčem

Pro větší bezpečnost a  lepší pohyb vyvážíme 
sníh z ulic na louky

I takto může vypadat zima na našem sídlišti

Zasněžené Křinické náměstí 18. ledna 2021

Zimní údržba v  plném proudu! Takto jsme na 
tom byli se sněhem loni 31. ledna
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Nabídka Kostky v nouzovém stavu

Nabídka pomoci seniorům 
a osobám dlouhodobě 
nemocným s registrací 

k očkování proti nemoci Covid-19

Vzpomínka

Komunitní spolek Cedr nabízí podporu seni-
orům a osobám dlouhodobě nemocným s re-
gistrací k očkování proti nemoci Covid-19. Po-
může jim zorientovat se v systému a poskytne 
jim asistenci při on-line registraci. Při regist-
raci se s  nimi můžete dohodnout na odvozu 
k očkování. V případě zájmu o službu se spojte 
s  paní Andreou Cicuovou, tel.: 776 326 660 
(pondělí až pátek od 7:00 do 11:00), e-mail: 
cicuova@os-cedr.cz, která bude tuto podporu 
koordinovat.

Dne 24. 12. 2020 by se dožil bývalý předseda 
KČT a od roku 2006 čestný občan Krásné Lípy 
PhDr. Jan Stráský osmdesáti let.

Václav Hieke

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 

Pečujeme v bezpečí domova
Jednu ze základních potřeb být v  bezpečí, 
být doma a  mít v  případě potřeby zajištěnu 
péči, pomáhá zajišťovat sociální služba Kostky 
s  názvem Osobní asistence. Asistentky či asi-
stenti dojíždí do domácností na Šluknovsku, 
pomáhají lidem zvládnout péči o sebe a svou 
domácnost i v době, kdy tam nemůže být ro-
dina nebo ti co o ně pečují. Jedná se o pomoc 
se stravováním, s péčí o vlastní osobu, s hygi-
enou, s  péčí o  domácnost, se společenskými 
kontakty či s obstaráním osobních záležitostí. 
Nově je služba poskytována všem osobám se 
sníženou soběstačností, tedy nejen seniorům 
nebo lidem v domácím léčení. Služba osobní 

asistence umí pomoci i  v  odpoledních hodi-
nách či o víkendech.
Zájem o to zůstat doma a na určité hodiny si 
objednat pomoc asistentů se zvyšuje. Proto 
přijímáme do týmu osobní asistence nové za-
městnance. Zaškolení nových asistentů je sa-
mozřejmostí, praxe a  požadovaná kvalifi kace 
jsou výhodou.
Na provoz služby přispívají Ústecký kraj, Ev-
ropská unie a obce Rumburk a Krásná Lípa.

JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa, p. o., 
telefon: 777 925 302, e-mail: www.komunitni-
cetrum.com

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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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! 

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

Oblastní muzeum Děčín vydalo 
publikaci Radka Andonova Z Lobendavy 

směr Praha

Od 1. 1. 2021 se 
v Zahradách a ve Vlčí 
Hoře změnil termín svozu 
pytlů s tříděným odpadem

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.

Kniha, která potěší čtenáře faktografi cké li-

teratury, je výsledkem desetileté badatelské 

práce autora. Cílem bylo zmapovat poslední 

dny druhé světové války na Děčínsku a popsat 

podíl 2. polské armády na osvobození Šluk-

novska. Autor na 104 stranách dokumentuje 

mnohdy s mravenčí píli události, které se staly 

před 75 lety. Devizou knihy je připomenutí po-

zapomínané historie, ale především nové po-

znatky, které neobsahovaly ani školní osnovy.                                                                                                                

Čtenář se dozví z  chronologicky sestavených 

událostí o posledních dnech války. Krom his-

torických faktů je kniha obohacena o  vzpo-

mínky účastníků a bohatě doplněna fotogra-

fi emi, mnohdy ještě nepublikovanými. Kniha 

podrobně popisuje dění v  Krásné Lípě a  na 

Šluknovsku. Čtenář se dozví pravdu, kdo osvo-

bodil region. Publikace vyšla v malém nákladu 

(700 ks) a dá se zakoupit v oblastním muzeu 

v Děčíně a Rumburku.

Václav Hieke

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 

Sváží se každý čtvrtek v lichém týdnu. Stejně 

jako v Krásné Lípě, Kamenné Horce, Krásném 

Buku a  Kyjově. Dále prosíme občany, kteří 

pytlový svoz tříděného odpadu využívají, aby 

naplněné a zavázané pytle umisťovali na svo-

zovou trasu nejpozději do 8:00 v  den svozu. 

Děkujeme za pochopení.

Svozový kalendář a mapku svozu najdete na 

webu www.krasnalipa.cz v menu úřad  odpa-

dové hospodářství.

Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ 

Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: frits-

cheova@krasnalipa.cz

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. 
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Usnesení ze 42. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 3. 12. 2020 

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 7. 12. 2020

II. Došlá pošta

Byty – zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 42 – 01/2020   
RM ruší usnesení RM č. 41-18/2020 z  23. 11. 
2020 z důvodu nezájmu žadatele o pronájem 
bytu č. 47, Nemocniční 1137/6. 

III. Různé

Byty – vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 42 – 02/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
47, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o ve-
likosti 2+1 (38,19 m2, sazba 43,18 Kč/m2). Při 
podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve 
výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. Byt je vhodný pro max. 3 osoby. 

Byty – vyhlášení k pronájmu – Dům s pečo-
vatelskou službou 
Usnesení RM č. 42 – 03/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
9, Nemocniční 1148/12 (Dům s  pečovatel-
skou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 
(44,53 m2, sazba 31,98 Kč/m2). Veškeré opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní nákla-
dy. Byt je vhodný pro max. 2 osoby. 

Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 
- výběr zhotovitele 
Usnesení RM č. 42 – 04/2020   
RM projednala Zprávu o  hodnocení nabídek 
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení na stavební práce na zhotovení díla 
„Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba od-

borné učebny a zajištění bezbariérovosti“.
RM schvaluje vyloučení uchazeče Reader 
& Falge s. r. o., Přívozní 114/2, Lovosice, 
IČ 28714989. RM schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo č. 2020/11/14 - 304 s vítězným uchaze-
čem, kterým je fi rma VERSANA s. r. o., Kytlice 
11, Kytlice, IČ 02634767, dle předloženého ná-
vrhu. 

Správní rada o. p. s. České Švýcarsko  
Usnesení RM č. 42 – 05/2020   
RM schvaluje jmenování Ing. Pavla Bendy, 
Ph.D., ředitele Správy Národního parku České 
Švýcarsko, členem Správní rady o. p. s. České 
Švýcarsko 

Jan Kolář, 
Jana Drobečková

Zprávu o plnění úkolů  
Usnesení ZM č. 13 – 01/2020 
ZM bere na vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 11. a 12. ZM.  

Plán jednání ZM  
Usnesení ZM č. 13 – 02/2020 
ZM schvaluje plán jednání zastupitelstva měs-
ta na rok 2021 dle přílohy. 
 
Zpráva o činnosti fi nančního výboru 
za rok 2020 
Usnesení ZM č. 13 – 03/2020 
ZM schvaluje Zprávu o činnosti Finančního vý-
boru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 
2020 dle přílohy. 

Zpráva o  činnosti kontrolního výboru 
v roce 2020  
Usnesení ZM č. 13 – 04/2020 
ZM schvaluje Zprávu o  činnosti Kontrolního 
výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za 
rok 2020 dle přílohy. 
 
11. rozpočtové opatření 2020 
Usnesení ZM č. 13 – 05/2020 
ZM schvaluje 11. rozpočtové opatření rozpoč-
tu města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy. 

Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2021 
Usnesení ZM č. 13 – 06/2020 
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na 
rok 2021 v  závazných ukazatelích rozpočtu, 
kterými jsou příjmy a výdaje jednotlivých or-
ganizačních složek v členění na provozní a in-
vestiční prostředky a účelově vázané prostřed-
ky jednotlivých akcí dle přílohy.
Rozpočet na rok 2021 předpokládá:
-  celkové příjmy ve výši 61 919 tis. Kč,
-  celkové výdaje včetně rezervních prostřed-

ků ve výši 118 919 tis. Kč,
-  fi nancování ve výši 57 000 tis. Kč. 
 
Střednědobý výhled rozpočtu města na ob-
dobí 2022 - 2024 
Usnesení ZM č. 13 – 07/2020 
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
města Krásná Lípa na období 2022 – 2024 
dle přílohy.  
  
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2021  
Usnesení ZM č. 13 – 08/2020 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na pro-
vozní výdaje v  hlavní činnosti příspěvkové 
organizace Základní škola a  Mateřská ško-

la Krásná Lípa pro rok 2021 v  celkové výši 
5 400 000 Kč.  

Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Krás-
ná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 13 – 09/2020 
ZM schvaluje dodatek č. 5 zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace Základní škola a  Mateř-
ská škola Krásná Lípa dle přílohy.  

Kostka Krásná Lípa, p. o. – příspěvek 2021 
Usnesení ZM č. 13 – 10/2020 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na pro-
vozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové or-
ganizaci a  odpisy Kostka Krásná Lípa pro rok 
2021 ve výši 1 668 000 Kč. 

Dodatek č. 4 zřizovací listiny Kostka Krásná 
Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 13 – 11/2020 
ZM schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace Kostka Krásná Lípa dle 
přílohy.
 
Nabytí majetku formou dražby 
Usnesení ZM č. 13 – 12/2020 
ZM bere na vědomí výsledek dražby pozemků 
dle dražební vyhlášky č. j. 2206706/20/2501-
00540-507530, kdy město Krásná Lípa nepo-
dalo nejvyšší nabídku a pozemky nezískalo. 

Výběr poskytovatele úvěru 
Usnesení ZM č. 13 – 13/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 2020/12/19 
- 296 s  Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 
1929/62, Praha 4, IČ 45244782, pro realizaci 
projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Pří-
stavba odborné učebny a  zajištění bezbarié-
rovosti.
 
Projekt přístavby ZŠ - zhotovitel 
Usnesení ZM č. 13 – 14/2020 
ZM bere na vědomí výběr zhotovitele stavby 
projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Pří-
stavba odborné učebny a zajištění bezbariéro-
vosti, dle přílohy. 

Účetní vyřazení nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku 
Usnesení ZM č. 13 – 15/2020 
ZM schvaluje vyřazení nedokončeného dlou-
hodobého hmotného majetku v celkové hod-
notě 3 616 419,07 Kč z účetnictví města.  

Prodej st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 
a p. p. č. 802/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 13 – 16/2020 
ZM projednalo žádost paní Hany Winkler, by-
tem Československé armády 554/14, Praha 
o úpravu kupní smlouvy (smlouvy o smlouvě 
budoucí) a  trvá na postupu dle schválených 
pravidel města Krásná Lípa. 

Zrušení usnesení o prodeji pozemku 
Usnesení ZM č. 13 – 17/2020 
ZM ruší usnesení č. 10-15/2020 o prodeji po-
zemků st. p. č. 602/2 a p. p. č. 2237/1, 2236/2 
a 2236/1, k. ú. Krásná Lípa, panu Martinu Ze-
manovi, Terezínská 702/7, Praha. Žadatel ozná-
mil dopisem odstoupení od koupě pozemků.  

Prodej části p. p. č. 417, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 13 – 18/2020 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 417 o výměře 
179 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení za-
hrady 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 ZM č. 13 – 19/2020 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 417 o výmě-
ře 863 m2 a části p. p. č. 444/4 o výměře 1490 
m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby 
rodinného domu Petru a Heleně Hrušovským, 
bytem Doksany 152 za cenu 141 650 Kč (do zá-
kladní výměry 48 000 Kč, nad základní výměru 
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 
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 ZM č. 13 – 20/2020 
ZM schvaluje 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 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

Prodej části p. p. č. 1182/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 13 – 21/2020 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1182/1 o vý-
měře 748 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem výstav-
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by rodinného domu Chrystyně Čajkové a Vik-
toru Chaikovi, bytem Frýdlantská 1300/10, 
Praha za cenu 41 400 Kč (do základní výměry 
37 400 Kč, porosty 4 000 Kč). Prodej bude reali-
zován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené. Prodej bude 
realizován po vydání příslušných povolení na 
veřejný zdroj pitné vody na p. p. č. 1191/2, 
k. ú. Vlčí Hora. 

Prodej části p. p. č. 2527/8, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 13 – 22/2020 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2527/8 o vý-
měře 1624 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Kláře Kreibichové, 
bytem Frindova 1174/8A, Krásná Lípa a Jaku-
bu Kreibichovi, bytem Kaštanová 285, Dolní 
Poustevna za cenu 88 200 Kč (do základ-
ní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 
21 200 Kč, porosty 7 000 Kč). Prodej bude re-
alizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a  6 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 605/1, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 13 – 23/2020 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 605/1 o výměře 
2355 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Janu Hněv-
kovskému, bytem Litošická 1, Praha a Jarosla-
vě Hněvkovské, bytem Dlouhý Důl 8, Krásná 
Lípa do doby vyřešení dědictví p. p. č. 688/5, 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 

Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 13 – 24/2020 
ZM schvaluje směnu p. p. č. 2748/59 o výměře 
39 m2 a  p. p. č. 3192/3 o  výměře 16 m2, vše 
k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 2746/41 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  výměře 
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. 2870/14 o výměře 519 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 vlastnictví Ústec-
kého kraje. ZM schvaluje Směnnou smlouvu č. 
2020/36/15 - 298 dle přílohy. 

Omnium, z. s. - prodloužení termínu 
Usnesení ZM č. 13 – 25/2020 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o  bu-
doucí darovací smlouvě a dohodě o spoluprá-
ci 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) ter-
mín 31. 10. 2020 nahrazuje termínem 31. 10. 
2021. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 13 – 26/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 265 na ve-
dení zemního kabelu v pozemku místní komu-
nikace 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 ZM č. 13 – 27/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 266 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní ko-
munikace p. p. č. 2950, k. ú. Krásná 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 ZM č. 13 – 28/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 268 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní ko-
munikace p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa, v ulici 
Elišky Krásnohorské s fi rmou ČEZ Distribuce a. 
s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle pří-
lohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 13 – 29/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 269 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní ko-
munikace p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa, v ulici 
Elišky Krásnohorské s fi rmou ČEZ Distribuce a. 
s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle pří-
lohy.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 13 – 30/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 279 na ve-
dení zemního kabelu v  pozemcích místních 
komunikací v  ul. Tyršova, Polní, Jugoslávská 
a Potoční s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 13 – 31/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 283, na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní ko-
munikace 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 přílo-
hy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 13 – 32/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 284 na ve-
dení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 1507, 
k. ú. Vlčí Hora, v části obce Vlčí Hora s fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 13 – 33/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - 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 ZM č. 13 – 34/2020 
ZM schvaluje 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, 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 ZM č. 13 – 35/2020 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 288 na ve-
dení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 2971, 
k. ú. Krásná Lípa, v ulici El. Krásnohorské s fi r-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, 
IČ 24729035, dle přílohy.  

Objekty - Prohlášení vlastníka budovy 
o vymezení jednotek 
Usnesení ZM č. 13 – 36/2020 

ZM schvaluje dokument „Prohlášení vlastníka 
budovy o  vymezení jednotek“ k  bytovému 
domu Nemocniční 1149/12a, dle přílohy. 

Dotační program na opravy fasád, střech 
a oplocení v roce 2021  
Usnesení ZM č. 13 – 37/2020 
ZM schvaluje Dotační program na opravy fa-
sád, střech a oplocení v roce 2021 dle přílohy.  

Dotační program spolky  
Usnesení ZM č. 13 – 38/2020 
ZM schvaluje Dotační program na podporu 
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží v roce 2021, dle přílohy. 
 
Asistent prevence kriminality 
Usnesení ZM č. 13 – 39/2020 
ZM schvaluje podání žádosti o  dotaci z  pro-
gramu Prevence kriminality 2021 na projekt 
Krásná Lípa - Asistent prevence kriminality 
2021. 
Celkové náklady na projekt budou v maximál-
ní výši do 340 000 Kč. ZM schvaluje spoluúčast 
města v  maximální výši 10% z  celkových ná-
kladů z organizační složky 0390. 
 
Terénní práce 2021  
Usnesení ZM č. 13 – 40/2020 
ZM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na 
projekt Terénní programy 2021 do programu 
RVRZ Podpora terénní práce pro rok 2021. ZM 
schvaluje realizaci tohoto projektu prostřed-
nictvím příspěvkové organizace Kostka Krásná 
Lípa v případě získání dotace. 
ZM schvaluje platbu Kostce Krásná Lípa, p. o. 
ve výši 108 000 Kč na realizaci projektu 
a navazující aktivity.
 
Individuální dotace 
Usnesení ZM č. 13 – 41/2020 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace 
na zajištění činností v  oblasti cestovního ru-
chu a provoz Domu Českého Švýcarska v roce 
2020 ve výši 250 000 Kč společnosti České 
Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, 
Krásná Lípa, IČ 25436911 a  schvaluje uzavře-
ní Veřejnoprávní smlouvy č. 2020/15/11 - 285 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná 
Lípa dle přílohy. 
 
DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. - žádost 
o fi nanční výpomoc 
Usnesení ZM č. 13 – 42/2020 
ZM schvaluje poskytnutí návratné fi nanční 
výpomoci ve výši 100 000 Kč na předfi nan-
cování projektů fi nancovaných z  dotačních 
programů pro DMO Lužické a Žitavské hory, z. 
s.ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí návratné fi nanční výpomoci s DMO Lužické 
a Žitavské hory, z. s., Dolní Prysk 17, Prysk, IČ 
07195371, dle přílohy. 

Darovací smlouva - dýchací přístroj 
Usnesení ZM č. 13 – 43/2020 
ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2020/13/17 
- 297 s  Ústeckým krajem, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156 na da-
rování dýchacího přístroje Dräger PSS 4000, 
dle přílohy. 

Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 13 – 44/2020 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) zpoplatnit parkování, 
b) do pravidel o prodeji pozemků vložit lhůty 
komunikace s žadatelem. 

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatelé zápisu: Václav Danita, 
Jiří Podhorský 
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Usnesení ze 43. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 12. 2020 

I. Hlavní program

Závěry z jednání 13. ZM  
Usnesení RM č. 43 – 01/2020   
RM projednala průběh a  závěry z  jednání 
13. ZM a ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedou-
címu OVIŽP: 
1) zabývat se možnostmi zpoplatnění parko-

vání, 
2) vložit do Postupu ve věci prodeje a proná-

jmu nemovitostí ve vlastnictví města Krás-
ná Lípa lhůty komunikace s úřadem. 

 
II. Došlá pošta

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 43 – 02/2020   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  část p. p. č. 2748/23 o výměře cca 40 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 733/1 o výměře cca 150 m2, k. ú. 

Kyjov u Krásné Lípy,
-  p. p. č. 688/15 o výměře 237 m2, k. ú. Kyjov 

u Krásné Lípy,
-  část p. p. č. 744/1 o výměře cca 1730 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 94 o výměře 1349 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 97 o výměře 860 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 98 o výměře 1108 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  část p. p. č. 2519/7 o výměře cca 170 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2519/8 o výměře cca 1700 m2, 

k. ú. Krásná Lípa. 

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 43 – 03/2020   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozem-
ky:
-  část p. p. č. 2329/1 o výměře 1232 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 300 o výměře 385 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 94 o výměře 1349 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 97 o výměře 860 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  p. p. č. 98 o výměře 1108 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

Byty - pronájem - byt č. 47, Nemocniční 
1137/6 
Usnesení RM č. 43 – 04/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 47, Nemoc-
niční 1137/6, Abdullahovi Caglayanovi, by-
tem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 

Byty - pronájem - byt č. 9, Nemocniční 
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 43 – 05/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 9, Nemocniční 
1148/12, v tomto pořadí:
1.  Ludvík Teplý, bytem Lidická 13, Krásná Lípa,
2. Libuše Valová, Masarykova 25/9, Krásná 

Lípa,
3.  Jaroslava Boumová, Nemocniční 1092, 

Krásná Lípa.
Veškeré opravy a  úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

Nebytové prostory - výpůjčka Dům rybářů 
Usnesení RM č. 43 – 06/2020   
RM schvaluje Změnu č. 1 Smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor č. 2011/42/19 - 71, na ob-
jekt Dům rybářů, Stradalova 389/1, s organiza-
cí Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Krásná Lípa, se sídlem Stradalova 389/1, Krás-
ná Lípa, IČ 00482650, dle přílohy. Změnou se 
schvaluje prodloužení výpůjčky objektu Dům 
rybářů do 31. 12. 2030. 

III. Různé

Byty - pronájem - byt č. 45, Nemocniční 
1137/6 
Usnesení RM č. 43 – 07/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 45, Nemocnič-
ní 1137/6 v tomto pořadí:
1. Alžběta Dušková, bytem Studánecká 
564/16, Krásná Lípa,
2. Michal Bittner, bytem Dukelská 712/18, 
Krásná Lípa,
3. Jiří Vinklařík, bytem Nemocniční 1064/30, 
Krásná Lípa.Veškeré opravy a úpravy si prove-
de nájemce na vlastní náklady. 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 43 – 08/2020   
RM podle čl. V. bod 4 smlouvy o nájmu pozem-
ku č. 2001/23/15 - 017 odstupuje od nájmu 
pozemku 744/1, k. ú. Krásná Lípa (nájemce Ka-
rel Kočárek, Polní 96/9, Krásná Lípa). 

Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 43 – 09/2020   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 169 
500 Kč Ondřeji Šimůnkovi, bytem Kosmická 
753, Praha a Ivě Šimůnkové, bytem Hornomě-
cholupská 663/141, Praha. 

Souhlas majitele pozemků 
Usnesení RM č. 43 – 10/2020   
RM vydává souhlas fi rmě EUROVIA CS, a. s. se 
sídlem Národní 10, Praha 1, s  dočasným uží-
váním pozemků p. p. č. 1753/1, 1790/2, 345/3 
a 1819/1, k. ú. Krásná Lípa, dle přílohy.  

Dodávka traktorového návěsu s hydraulic-
kým jeřábem – výběr dodavatele 
Usnesení RM č. 43 – 11/2020   
RM projednala Zprávu o posouzení a hodno-
cení nabídek na veřejnou zakázku malého roz-
sahu 3. kategorie na „Dodávku traktorového 
návěsu s  hydraulickým jeřábem“ vypracova-
nou komisí pro výběrová řízení. 
RM schvaluje pořadí fi rem dle výše nabídkové 
ceny.
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy 
č. 2020/33/14 - 306 s  vítězným uchazečem, 
kterým je fi rma WTC PÍSEČNÁ s. r. o., Písečná 
147, Písečná, IČ 28622928, dle přílohy.  

Dodatek č. 2 - DIMATEX CS, spol. s r. o. 
Usnesení RM č. 43 – 12/2020   
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě na 
sběr a  převzetí nepotřebného textilu a  pá-
rované obuvi od občanů města Krásná Lípa 
č. 2014/19/15 - 66 s fi rmou DIMATEX CS, spol. 
s  r. o., se sídlem Stará 24, Stráž nad Nisou, 
IČ 43224245, dle přílohy.  

Ceník kominických prací  
Usnesení RM č. 43 – 13/2020   
RM schvaluje Ceník kominických prací ke 
smlouvě č. 99/11/19 - 223 fi rmy Kominictví 
Brůna, s. r. o., Třídy 9. května 1160/59, Rum-
burk, který je platný od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021.  

Dispoziční oprávnění pro rok 2021 
Usnesení RM č. 43 – 14/2020   
RM schvaluje dispoziční oprávnění k  orga-
nizačním složkám a  účelovým akcím pro rok 
2021 dle přílohy. 

Kalkulace ceny stočného pro rok 2021 
Usnesení RM č. 43 – 15/2020   
RM schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 
2021 ve výši tzv. solidární ceny vyhlašované 
SVS, a. s., dle přílohy.  

12. rozpočtové opatření 2020 
Usnesení RM č. 43 – 16/2020   
RM schvaluje 12. rozpočtové opatření rozpoč-
tu města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy. 

Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 43 – 17/2020   
RM bere na vědomí změnu závazných uka-
zatelů rozpočtu NIV příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa k 7. 12. 2020. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Výroční zpráva 
Usnesení RM č. 43 – 18/2020   
RM bere na vědomí Výroční zprávu příspěvko-
vé organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa, p. o. předloženou RNDr. Ivanou 
Jäckelovou, ředitelkou organizace. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - rozpočet 2021 
Usnesení RM č. 43 – 19/2020   
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organiza-
ce Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, 
p. o. pro rok 2021 dle přílohy.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
příspěvkové organizace Základní škola a  Ma-
teřská škola Krásná Lípa, p. o. dle přílohy.
 
ZŠ a  MŠ Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 
2021 
Usnesení RM č. 43 – 20/2020   
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvko-
vé organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy a  sou-
časně schvaluje odvod z  investičního fondu 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. v celkové výši 1 379 
783,92 Kč. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotaci 
Usnesení RM č. 43 – 21/2020   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
škola a  Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. po-
dání žádosti o dotaci do programu MŠMT na 
podporu integrace romské menšiny v  roce 
2021. Dotace je max. ve výši 70%. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – dodatek  
Usnesení RM č. 43 – 22/2020   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. uzavře-
ní Dodatku č. 1 Smlouvy po poskytnutí nein-
vestiční dotace na podporu sociálních služeb 
2020.  

Kostka Krásná Lípa, p. o. – rozpočet 2021 
Usnesení RM č. 43 – 23/2020   
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organiza-
ce Kostka Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy. 
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
dle přílohy.
 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – odpisový plán 
Usnesení RM č. 43 – 24/2020   
RM schvaluje roční odpisový plán příspěv-
kové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 
2021 dle přílohy a  schvaluje odvod ve výši 
118 008 Kč.  

Dohoda - mzdové náklady 
Usnesení RM č. 43 – 25/2020   
RM schvaluje uzavření Dohody o  poskytnutí 
příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele 
č. 2020/18/49 - 313 s WomenNet z. s., se síd-
lem Smetanova 483, Litvínov – Horní Litvínov 
v rámci projektu My to zvládneme - START. 
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I. Došlá pošta

Pronájem p. p. č. 300, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 44 – 01/2021   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 300 o výměře 
385 m2, k. ú. Krásná Lípa Zuzaně Hejdukové, 
bytem Kyjovská 407/3, Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady do 31. 12. 2022. 

Pronájem části p. p. č. 2329/1, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 44 – 02/2021   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2329/1 
o výměře 1232 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Ivě Šimůnkové, bytem Horno-
měcholupská 663/141, Praha 10. 

Pronájem p. p. č. 94, p. p. č. 97 a p. p. č. 98, 
vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 44 – 03/2021   
RM schvaluje do doby prodeje pronájem p. p. 
č. 94 o výměře 1349 m2, p. p. č. 97 o výměře 
860 m2 a p. p. č. 98 o výměře 1108 m2, vše k. 
ú. Vlčí Hora za účelem péče a údržby vodních 
nádrží Nobilis Tilia s. r. o., se sídlem Vlčí Hora 
147, Krásná Lípa, IČ 25497006. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 44 – 04/2021 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek p. 
p. č. 3051/23 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

Nájem prostor - AlzaBox 
Usnesení RM č. 44 – 05/2021  
RM se seznámila se záměrem společnosti Alza.
cz a. s. ohledně umístění AlzaBoxu na části 
p. p. č. 3208, k. ú. Krásná Lípa (5 m2), parkoviš-
tě ul. Pražská. RM schvaluje Smlouvu o nájmu 
prostor č. 2021/23/18 - 8 se společností Alza.
cz a. s., se sídlem Jankovcova 1522/53, Praha, 
IČ 27082440, dle přílohy.  

II. Různé

Zrušení záměru prodeje 
Usnesení RM č. 44 – 06/2021   
RM ruší záměr prodeje p. p. č. 186/2, k. ú. Krás-
ná Lípa. 

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 44 – 07/2021   
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní 
smlouvy č. 2015/25/26 - 363, na byt č. 45, Ne-
mocniční 1137/6 s  Abdullahem Caglayanem, 
bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa 
k 31. 1. 2021. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 44 – 08/2021   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy. 

Urbanistická studie 
Usnesení RM č. 44 – 09/2021   
RM se seznámila s  nabídkou Ing. arch. To-
máše Beneše, Ve struhách 969/13, Praha 6, 
IČ 88195848, na zpracování urbanistické stu-
die plochy Z110, Krásná Lípa. RM schvaluje 
objednání studie v rozsahu a ceně dle přílohy. 

Zpráva o  uplatňování územního plánu 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 44 – 10/2021   
RM bere na vědomí potřebu zpracování zprá-
vy o uplatňování územního plánu Krásná Lípa 
dle § 55, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a  schvaluje podá-
ní žádosti o zpracování zprávy o uplatňování 
územního plánu Krásná Lípa, která bude zaslá-
na MěÚ Rumburk, odboru regionálního rozvo-
je a investic. 

Žádost o prominutí termínu pro předložení 
povolení stavby RD 
Usnesení RM č. 44 – 11/2021   
RM bere na vědomí žádost pana Michala Rüc-
kera, Kyjovská 384/25, Krásná Lípa o prominutí 
termínu pro předložení povolení stavby RD.
O žádosti bude rozhodnuto po podání žádosti 
o dotaci na výstavbu RD. 

Opravy, rekonstrukce a  investice pro rok 
2021 na objektech města  
Usnesení RM č. 44 – 12/2021   
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice 
pro rok 2021 na objektech města dle přílohy 
a  v  souladu s  Pravidly pro zadávání zakázek 
malého rozsahu, na jejichž základě schvaluje 
vyhlásit potřebná výběrová řízení.  

Smlouva o podmínkách prodeje okrasných 
rostlin 
Usnesení RM č. 44 – 13/2021   
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o  pod-
mínkách prodeje školkařských okrasných 
rostlin na rok 2021 č. 2021/34/17 - 6 s fi rmou 
Ing. Jan Švejkovský - Jena fi rma služeb, se síd-
lem Bolívarova 2092/21, Praha 6, IČ 16471636, 
dle přílohy. 

Činnost jednotky SDH Krásná Lípa 
za rok 2020 
Usnesení RM č. 44 – 14/2021   
RM bere na vědomí činnost výjezdové jednot-
ky SDH Krásná Lípa za rok 2020. 

Dodatek č. 2 k  pojištění majetku a  odpo-
vědnosti města 
Usnesení RM č. 44 – 15/2021   
RM schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě 
č. 2019/12/19 - 347 o pojištění a odpovědnos-
ti uzavřenou s Generali Česká Pojišťovna a. s., 
IČ 45272956, Spálená 75/16, Praha, dle přílohy. 

1. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení RM č. 44 – 16/2021   
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy. 

Správní rada České Švýcarsko, o. p. s.  
Usnesení RM č. 44 – 17/2021   
RM schvaluje jmenování Mgr. Jiřího Řeháka, 
náměstka hejtmana Ústeckého kraje a  Ing. 
Jiřího Kalouse, zastupitele města Jílové, členy 
správní rady České Švýcarsko, o. p. s. 

Dozorčí rada České Švýcarsko, o. p. s. 
Usnesení RM č. 44 – 18/2021   
RM schvaluje jmenování Mariana Čapka, za-
stupitele Ústeckého kraje, členem dozorčí 
rady České Švýcarsko, o. p. s. 

Komise RM 
Usnesení RM č. 44 – 19/2021   
RM odvolává Ing. Zbyňka Linharta z  Komise 
pro prodej nemovitostí a z Povodňové komise 
na vlastní žádost.
RM odvolává Ing. Martina Bosáka z Komise vý-
stavby a životního prostředí na vlastní žádost.
 
Výroční zpráva v oblasti poskytování infor-
mací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
Usnesení RM č. 44 – 20/2021   
RM bere na vědomí Výroční zprávu v  oblasti 
poskytování informací podle zákona 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu informací za rok 
2020. RM bere na vědomí přehled žádostí 
o  podání informací podle zákona 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu informací za rok 
2020. 

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
Usnesení RM č. 44 – 21/2021   
RM schvaluje uzavření Pojistné smlouvy 
pro pojištění odpovědnosti zaměstnance 
za škodu způsobenou zaměstnavateli - OBB 
č. 2021/12/12 - 10 s pojišťovnou Kooperativa 
pojišťovna a. s., se sídlem Pobřežní 665/21, 
Praha 8, IČ 47116617, dle přílohy. 

Zpráva o plnění úkolů ze 42. RM 
Usnesení RM č. 44 – 22/2021  
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 
42. RM. 

III. Informace

Informace 
RM projednala následující informaci a zápis:
- Nezaměstnanost v  jednotlivých územích 

okresu Děčín k 31. 12. 2020,
-  Zápis z jednání Společenské komise ze dne 

7. 1. 2021,
-  OZV 2/2019 výše místního poplatku.

Jana Drobečková , 
Ing. Zbyněk Linhart

Kulturní dům 
Usnesení RM č. 43 – 26/2020   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu na tyto akce:
- Výroční schůze KČT dne 30. 1. 2021,
- pravidelné zkoušky FS Lužičan v roce 2021,
- Jarní bál FS Lužičan dne 27. 3. 2021,
  dle žádostí a dle platné legislativy ČR. 

Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů RM 
Usnesení RM č. 43 – 27/2020   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouho-
dobých úkolů z RM. 

IV. Informace
Informace  
RM projednala následující informace a zápisy:
- zápis z  jednání Společenské komise ze dne 

4. 12. 2020,
- zápis z  jednání Komise pro hospodaření 
s byty ze dne 17. 12. 2020,
- žádost paní Krejzové o zakoupení/příspěvek 
na maketu policisty. 

Jan Kolář, 
Jana Drobečková

Usnesení ze 44. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18. 1. 2021 


