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č. 619                  INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Pondělí 1. března 2021

Příští číslo vyjde dle možností

XVII. Zimní 
turistický sraz 

2021 v Krásné Lípě 
byl odložen

V únoru byl v Krásné Lípě 
tzv. arktický den – po 9 letech 

Smutná zpráva

Před dvěma roky starosta města Jan Kolář 

a  předseda KČT Krásná Lípa Václav Hieke 

v Polici nad Metují slavnostně převzali štafe-

tu pořadatelství Zimního turistického srazu 

v roce 2021, který se měl konat v Krásné Lípě 

11. - 14. února. Bohužel i tato významná akce 

je z epidemiologických důvodů odložena. Pa-

radoxně zrovna letos byla zima, jak má být, 

a stovky účastníků by si mohly naplno užívat 

zimní krásy krajiny Českého Švýcarska a Lužic-

kých hor.

Podle pozorování amatérského meteoro-

loga Jana Píchy byla po celých 24 hodin ve 

středu 10. února 2021 na Kamenné Horce 

zaznamenána teplota pod mínus 10 st. Cel-

sia. Aktuální počasí i  rozsáhlý archív dat (od 

roku 2009 do současnosti) z  meteorologické 

stanice na Kamenné Horce najdete na webu 

www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm Odkaz 

na tento web najdete také na našich stránkách 

www.krasnalipa.cz

Na fotografi i pohled na Kamennou Horku 

z  luk nad malým nádražím ČD právě onoho 

mrazivého 10. února 2021.

Zasáhla nás velmi smutná zpráva. Opustila 

nás paní Astrid Schnittnerová. Většina z  nás 

si ji pamatuje jako usměvavou paní učitelku 

Základní umělecké školy, která vedla děti ve 

hře na housle či fl étnu. Někteří si mohli užít její 

hudební nadání a  lásku k  hudbě na různých 

koncertech či představeních. Pro město Krás-

ná Lípa však zanechala nejen hudební odkaz, 

dlouhá léta byla střídavě na postu zastupitelky 

města. Často provázela v  rodinné geologické 

zahradě, kterou tvoří unikátní trojrozměrná 

mapa našeho regionu z  hornin a  vytvořil ji 

slavný rodinný předek Rudolf Kögler.

Velkým přínosem nejen pro Krásnou Lípu, ale 

pro celý region, byla její kniha August Stradal, 

poslední žák Franze Liszta. Tuto knihu vydala 

v  roce 2020 ve spolupráci s  městem a  jsme 

velmi rádi, že díky tomu se jí splnil životní sen. 

Umožnila nám tak odkrýt další zajímavosti 

z historie nejen našeho kraje a zanechala tak 

odkaz pro další generace. Při jejím čtení nám 

zůstává v srdcích.

Upřímnou soustrast pozůstalým.

S úctou vzpomínáme.

Jan Kolář, starosta

Město Krásná Lípa
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Brtnické ledopády lákaly k návštěvě

Zimní „srovnávačka“ – ulice Pražská,
a Dittrichova, dříve Smetanova

Když se zima povede, nabízí mnohé, tělu prospívající a oku lahodící. Jedním z takových zimních zázraků jsou i vyhlášené Brtnické ledopády. Výlet 
na ně potěší nejen oči, ale pobytem v přírodě jistě prospěje i našemu tělu.

Opona 13. 2. 2021

Návštěvníci ledopádů způsobili dopravní 
kolaps: Zájem o ledopády je velký, zvláště o ví-
kendech. V sobotu 20. února desítky řidičů svým 
nezodpovědným parkováním způsobili nepří-
jemné problémy v Kyjově, ve Vlčí Hoře i v Brtní-
kách. Situaci musela řešit Policie ČR. Vyhnout se 
zbytečným stresům s parkováním nabízí využití 
některého ze spojů Dopravy Ústeckého kraje. 
Z Krásné Lípy do Brtníků a zpět je možné cesto-
vat autobusovou linkou č. 407.

Varhany 13. 2. 2021

Divadlo 13. 2. 2021. Zde publikované fotografi e ledopádů a mnoho dalších, i dalších ledopádů, ma-
pující toto ledové království v čase, najdete na webu krásnolipských turistů www.kctkrasnalipa.cz
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31 fotografi í, 31 ročníků – ohlédnutí 
za masopusty v Krásné Lípě

Současná situace nedovoluje společná setkávání, masopustů nevyjímaje. Pojďme si tuto dlouhodobě tradiční akci v Krásné Lípě letos alespoň 
připomenout prostřednictvím fotografi í. Za nápad je publikovat a za jejich poskytnutí děkujeme paní Nadě Semelkové.
Všech 31 fotografi í z let 1990 až 2020 najdete na webu města www.krasnalipa.cz v menu život  fotogalerie.
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www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Odborné sociální poradenství 
JUDr. Hanzlíček

Občansko-právní poradenství 
JUDr. Pražák

a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302
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

Starostové ze Šluknovska jednali 
s hejtmanem Ústeckého kraje

Ze života terénní pracovnice

Prostřednictvím videokonference měli staros-
tové ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska mož-
nost jednat s hejtmanem Ústeckého kraje Ing. 
Janem Schillerem, radním pro zdravotnictví 
Ing. Radimem Laiblem, předsedou předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Ing. Jind-
řichem Zetkem a ředitelem Lužické nemocni-
ce MUDr. Petrem Malým. Ze sestavy hostů je 
zřejmé hlavní téma jednání – tedy budoucnost 
akutní lůžkové péče ve Výběžku. Starostům 
bylo přislíbeno, že k 1. 4. 2021 dojde k převo-
du Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, 
a. s. zatím formou pachtu, zpracovává se stu-
die pro nastavení budoucího rozsahu zdravot-
ní péče a  připravuje se projekt modernizace 
nemocnice. Tak snad konečně světlo na konci 
tunelu. Zároveň byla prodiskutována činnost 
a role vakcinačního centra v nemocnici, s pří-
padným zapojení obcí. Očkovací centrum se 
rozebíhá i v městské nemocnici Varnsdorf. Na 
Šluknovsku budou působit i mobilní očkovací 
týmy.
V  další části starostové diskutovali s  hejtma-
nem problematiku úspor, které Ústecký kraj 
avizuje v souvislosti s ekonomickými dopady 
pandemie covid-19 na jeho příjmy. Pan hejt-
man sdělil, že například úspory v  dopravě 
by měly být nalezeny jinde než v  omezování 
spojů. V  budoucnu však bude potřeba zrevi-
dovat současné nastavení veřejné dopravy 
s ohledem na její využívání občany. Stejně tak 
se dále počítá i s podporou cestovního ruchu, 
bude se hledat i cesta k podpoře obcí na zpra-
cování projektových dokumentací pro připra-
vované rozvojové projekty. Ústecký kraj bude 
v  budoucím období více využívat různých 
dotačních nástrojů pro vlastní investice. Bohu-
žel musely být zastaveny plánované investice 
v nemocnicích KZ, a. s. neboť pro ně nebylo za-
jištěno dostatečné fi nancování. Na závěr hejt-
man sdělil, že vnímá Šluknovsko jako v minu-
losti opomíjenou část Ústeckého kraje a bude 
se snažit toto změnit.

Starostové dále projednali činnost dobrovol-
ných svazků obcí SEVER a TOLŠTEJN v  mezi-
dobí jednání. Rozhodli o  ocenění Ing. Jiřího 
Raka z  obecně prospěšné společnosti České 
Švýcarsko. Za dlouhodobou a  mimořádnou 
práci při propagaci a rozvoji cestovního ruchu 
v  destinaci České Švýcarsko obdržel Jiří Rak 
tzv. Milanovu cenu.
Starostové rovněž projednali problematiku 
dofi nancování sociálních služeb v  regionu, 
a  z  podnětu ředitelky MAS Český sever Ing. 
Evy Hamplové ustavili pracovní skupinu, která 
se bude věcí dále zabývat. S  připravovanými 
programy v  oblasti tzv. úspor CO2, komunit-
ní energetiky atp. seznámil starosty manažer 
MAS Český sever Ing. Mgr. Marek Hartych.
Situaci vodohospodářských poměrů a schop-
nost zadržování vody v krajině na Šluknovsku 
řešili starostové na základě průběžné zprávy 
o  přehledové studii, kterou představila do-
centka Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. z  ústecké 
Univerzity J. E. Purkyně. Na dalších jednáních 
starostů bude této důležité problematice vě-
nován větší prostor.
Dále starostové schválili fi nanční příspěvek na 
zajištění XXXIII. ročníku mezinárodního cyklis-
tického závodu Škoda Tour de Feminin. Star-
tovní listina je plná, zájem týmů obrovský. Je 
připraven nový, divácky atraktivnější formát 
závodu. Snad bude přát štěstí a  závod bude 
moci proběhnout.
Petr Semelka ze společnosti EUROGREEN z Ji-
řetína pod Jedlovou následně prezentoval 
pro starosty možnost využití elektromobilů 
v  komunálních službách, jejich ekonomickou 
výhodnost a vývojové trendy v tomto sektoru. 
Vzhledem k  podpůrným dotačním progra-
mům se dá očekávat významný nástup tzv. 
e-mobility v komunální oblasti.
Další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
proběhne v  květnu, pokud to umožní epide-
miologická situace.

Jan Kolář, předseda SPRŠ

Terénní pracovnice podporuje klienty ve vyře-
šení jejich nepříznivé životní situace. Během 
uplynulého roku měla více jak tisíc pracovních 
setkání, na kterých s  klienty řešila problémy 
v  oblastech zaměstnání, vzdělání, bydlení či 
předlužení. Podpořila více jak 150 osob. Ze 
života terénní pracovnice přinášíme čtyři pří-
běhy. První klient hradil dle domluveného 
splátkového kalendáře splátky půjčky u jedné 
nebankovní společnosti. Po doplacení dluhu 
žádal o  vystavení potvrzení o  bezdlužnosti. 
V tu chvíli zjistil, že půjčka byla v minulosti pře-
dána jiné společnosti. Tím, že nové společnos-
ti neplatil, mu dluh a penále narostly do výše 
12.000 Kč. Po dlouhém dokazování a vyjedná-
vání došlo k domluvě, že si společnosti pení-
ze převedou, penále se platit nebude a klient 
bude bez dluhu. Dalším menším zázrakem je 
příběh druhého klienta, který byl dlouhodobě 
bez přístřeší, přespával po kůlnách a sklepech. 
Rozhodl se zcela změnit svůj životní styl a za 
podpory terénní pracovnice začal řešit svůj 
špatný zdravotní stav, a pak získal i přechodné 
bydlení.  
Jak je z  uvedeného zřejmé, pracuje terénní 

pracovnice s  klientem komplexně, tak aby 
došlo, pokud je to možné, ke zlepšení kvality 
jeho života. Základem takové změny je mo-
tivace na straně klienta, ochota něco udělat. 
Příkladem může být i třetí klient, který byl vy-
řazen z evidence Úřadu práce. Také u něj došlo 
k odebrání dětí. Klient neměl kde bydlet. Díky 
podpoře terénní pracovnice získal zaměst-
nání, má nově zajištěno bydlení s  podporou 
návazné služby a má podán návrh na získání 
dětí zpět do péče. Ne jinak je tomu s motivací 
u čtvrtého klienta, který má zdravotní znevý-
hodnění, získat zaměstnání je pro něj podstat-
ně složitější. Ve spolupráci s terénní pracovnicí 
vstoupil do programu, ve kterém se naučil 
vybraným pracovním postupům a  následně 
nastoupil do běžného zaměstnání.
Terénní program fi nančně podporuje Úřad 
vlády ČR, Ústecký kraj a  město Krásná Lípa. 
Terénní pracovnice na řešení zakázek klientů 
spolupracuje s dalšími institucemi a organiza-
cemi, bez nich by nebyla taková změna v živo-
tech lidí v nouzi možná.

Mgr. Romana Cupalová, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.
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Nabídka Kostky v nouzovém stavu
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 

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

Krok sem, krok tam, 
Krásnou Lípu 
dobře znám!

Poděkování

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. 3. | 18. 3.
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

Při vstupu do budovy úřadu mějte, prosím, 
zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP 2 
nebo KN 95. Využijte bezkontaktní dezinfekč-
ní stojan v chodbě úřadu a dodržujte bezpeč-
ný odstup 2 metry.
Vzhledem k  aktuální situaci kolem epidemie 
koronaviru, je dobré osobní návštěvu úřadu 
zvážit.
Stále nabízíme možnost využití jiných komu-
nikačních kanálů pro kontakt s úřadem či kon-
krétním úředníkem (e-mail, telefon).
Kompletní seznam kontaktů naleznete na 
webových stránkách www.krasnalipa.cz/kon-
takty.php (v menu Úřad  kontakty).  
Děkujeme za respektování stanovených pod-
mínek.

Provozní doba sběrného je shodná s provozní 
dobou kanceláře technických služeb a platí do 
31. 3. 2021.

To je název nové venkovní hry pro děti 1. a 2. 
stupně ZŠ, která začíná 22. 2. a končí 4. 3. 2021. 
Herní listy jsou ke stažení na Facebooku Kost-
ky nebo na webu a Facebooku města Krásná 
Lípa. Herní list je také k vyzvednutí v T-klubu 
nebo přímo v  Kostce. Cílem hry je zvednout 
se ze židlí, seznámit se s Krásnou Lípou, jejím 
okolím a  především se pobavit. Hru pořádá 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ama-
ri klub a T-klub ve spolupráci s  o. p. s. České 
Švýcarsko.                                                    
V případě dotazů volejte: 775 708 087, vedou-
cí NZDM Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná 
Lípa, p. o.

Dovolte mi, abych prostřednictvím Vikýře po-
děkoval paní Jansové a paní Stiborové, pečo-
vatelkám v domech s pečovatelskou službou 
v Krásné Lípě, a to za jejich pomoc a ochotu 
při řešení našich problémů, a  i hezký přístup 
k nám seniorům.
Věřte, že vyhovět různým přáním a žádostem 
není rozhodně jednoduché. Je známo, že 
práce s  lidmi je jedna z  nejobtížnějších. Pře-
devším nyní v zimě, ale i v době pandemie to 
opravdu nemají jednoduché.

Alexander Procházka

Úřední hodiny MěÚ 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Pátek 8.00 – 11.30  

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

Provozní doba sběrného dvora 
Pondělí 7.00 – 12.00 14.00 – 16.00 
Úterý 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Středa 7.00 – 12.00 14.00 – 16.00 
Čtvrtek 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Pátek 7.00 – 12.00 14:00 – 15:00 
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 

Nepalte větve, 
štěpkujte!

Svoz tříděného 
odpadu – pytlový svoz

Město Krásná Lípa nabízí občanům zdarma 
likvidaci větví do průměru 10 cm pomocí trak-
torového štěpkovače. Ořezané větve ukládej-
te silnějším koncem k jedné straně přístupné 
technice. Štěpkování je nutné objednat. 
Nenahlášené větve štěpkovány nebudou. 
Objednávky a  více informací v  Technických 
službách Krásná Lípa, tel.: 412 354 848.

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

Krásná Lípa, 
tel.: 412 354 
833, e-mail: 
f r i tscheova@
krasnalipa.cz
Svozový kalen-
dář a  mapku 
svozu najdete 
na webu www.
krasnalipa.cz 
v  menu Úřad  
odpadové hos-
podářství.
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Nabídka majitelům psů

Je vám více jak 70 let? Chcete se nechat očkovat proti Covid-19 
a potřebujete pomoci s registrací? Volejte: 777 291 359 

Informace o plánované 
odstávce elektrické energie

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému ma-
jiteli psa, který má u  nás zaplacený místní poplatek, 
k bezplatnému odběru sáčky na psí exkrementy. V pří-
padě zájmu Vám budou vydány v pokladně na radnici 
nebo v kanceláři technických služeb v ulici Pletařská. 
Děkujeme všem majitelům pejsků za používání sáčků 
na psí exkrementy. 

Kostka Krásná Lípa nabízí pomoc seniorům starší 70 let s registrací na očkování proti Covid-19 a vysvětlení dalšího postupu při zajištění očkování.

Nemáte rodinu či blízké, kteří by Vám s registrací pomohli? Obraťte 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.

2. 3. 2021 od 7:30 do 15:30 plánuje ČEZ Distribuce, a. s. na těchto odběr-
ných místech odstávku elektrické energie:
Dlouhý Důl: 24, 25, 26, 27, 28, 34, 39, 45, 46, 48, 50, 71
Vlčí Hora: 14, 18, 19, 21, 22, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 72, 81, 108, 109, 110, 111, 115/651, 122, 125, 
135, 137, 139
Aktuální informace o plánovaných odstávkách najdete na webu: www.
cezdistribuce.cz/odstavky

Městská knihovna Krásná Lípa 

OTEVÍRÁ OKÉNKO
Od 15. 2. 2021 je po předchozím telefonickém 

objednání možné si knihy půjčovat a vracet 
prostřednictvím okénka.

Objednání a vracení knih
Volejte na tel. číslo 412 354 837, a to od pondělí 
do čtvrtka od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin, nebo 

napište na e-mail knihovna@krasnalipa.cz

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER
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Usnesení ze 45. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 8. 2. 2021 

I. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 94, p. p. č. 97 a p. p. č. 98, vše 
k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 45 – 01/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej 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 cenu dle znaleckého posudku ve výši 
160 000 Kč fi rmě Nobilis Tilia s. r. o., se sídlem 
Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, IČ 25497006. Kupují-
cí uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej st. p. č. 468, p. p. č. 740 a  p. p. č. 
742/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 45 – 02/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 
468 o výměře 115 m2, p. p. č. 740 o výměře 
196 m2 a p. p. č. 742/2 o výměře 391 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Janu a  Radce Hnutovým, bytem Polní 661/4, 
Krásná Lípa z důvodu určení pozemků pro vý-
stavbu. 

Prodej p. p. č. 589, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 45 – 03/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
589 o výměře 829 m2, k. ú. Vlčí Hora za úče-
lem zřízení zahrady Marku Hejnému, bytem 
Dlouhý Důl, Krásná Lípa do doby změny č. 1 
Územního plánu Krásná Lípa.  

Prodej p. p. č. 670, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 45 – 04/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
670 o  výměře 63 m2, k. ú. Krásná Lípa Milo-
slavu Oplovi, bytem Jugoslávská 86/6, Krásná 
Lípa a Ing. Lence Oplové, bytem Na vyhaslém 
3265, Kladno do doby schválení připravované 
změny č. 1 Územního plánu Krásná Lípa. 

Prodej částí p. p. č. 132/1, p. p. č. 143/1 
a p. p. č. 144/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 45 – 05/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. 
p. č. 132/1, části p. p. č. 143/1 a  části p. p. č. 
144/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 
zajištění přístupu Heleně a  Zdeňku Margoli-
usovým, bytem U Větrolamu 5, Praha 8 z dů-
vodu zachování pozemků pro potřeby města. 
Přístup k  objektu žadatelů je řešen věcným 
břemenem. 

Prodej p. p. č. 744/1, p. p. č. 744/2 a  části 
p. p. č. 744/3, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 45 – 06/2021
RM projednala návrh manž. Kočárkových, by-
tem Polní 96/9, Krásná Lípa ve věci prodeje 
p. p. č. 744/2, části p. p. č. 744/3 a části p. p. č. 
744/1, vše k. ú. Krásná Lípa a:
-  schvaluje rozdělení p. p. č. 744/3, k. ú. Krás-

ná Lípa dle přílohy,
-  u p. p. č. 744/1, k. ú. Krásná Lípa schvaluje 

oddělení pouze části max. 5m od hranice
   pozemku st. p. č. 507, k. ú. Krásná Lípa dle 

přílohy,
-  schvaluje rozdělení p. p. č. 744/6, k. ú. Krás-

ná Lípa dle přílohy pro nabytí do majetku 
města Krásná Lípa.  

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 45 – 07/2021   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  st. p. č. 320 o výměře 229 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  st. p. č. 321 o  výměře 62 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 435 o  výměře 308 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 436 o  výměře 15 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 433 o výměře 257 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 2393/3 o výměře 1135 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  st. p. č. 602/2 o výměře 96 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2236/1 o výměře 60 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2236/2 o výměře 622 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2237/1 o výměře 253 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  st. p. č. 185/1 o výměře 225 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1891/2 o výměře 201 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 1893 o výměře cca 620 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 108/2 o výměře 419 m2, k. ú. Kyjov 

u Krásné Lípy,
-  st. p. č. 131 o výměře 312 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 178/3 o výměře 50 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1742/5 o výměře 577 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 179 o výměře 1016 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 551/2 o výměře cca 660 m2, k. ú. 

Vlčí Hora,

Odkoupení části p. p. č. 25/1 a části p. p. č. 
24/1, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 45 – 08/2021
RM doporučuje ZM neschválit odkoupení části 
p. p. č. 25/1 a  části p. p. č. 24/1, vše k. ú. Vlčí 
Hora od Libuše Steckerové, bytem Vlčí Hora 
51, Krásná Lípa a  RNDr. Martina Procházky, 
bytem Horáčkova 1213/21, Praha do doby 
vyřešení věcného břemene na uvedených po-
zemcích. 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 45 – 09/2021
RM schvaluje ukončení smlouvy o  nájmu 
pozemku č. 2010/23/15 - 285 (nájemce Inge 
Šatníková, Stanko Vodičky 352/21, Rumburk) 
dohodou ke dni 28. 2. 2021. 

Směna pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 45 – 10/2021
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 28/2 
o výměře 215 m2 a část p. p. č. o výměře cca 
320 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za část p. p. č. 26/1 
o výměře cca 100 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 45 – 11/2021
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. 
p. č. 2919/2 o výměře cca 75 m2, k. ú. Krásná 
Lípa. 

12. Byty - dohoda o  ukončení nájemní 
smlouvy 
Usnesení RM č. 45 – 12/2021
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní 
smlouvy č. 2008/25/27 - 32, na byt č. 23, Ne-
mocniční 1148/12 s Andělou Vojtovou, bytem 
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa k 28. 2. 2021. 

Nebytové prostory - úprava výše 
nájemného 
Usnesení RM č. 45 – 13/2021   
RM schvaluje úpravu výše nájemného neby-
tového prostoru č. 4, Křinické náměstí 14/16, 
nájemnice Jana Milerová - Obchůdek MiJa, 
ze stávající výše sleva 50% v období 10/2020-
01/2021 z  důvodu vládních opatření spoje-

ných s  výskytem COVID-19. Celková sleva na 
nájemném činí 9 242 Kč. 

Nebytové prostory - ukončení nájemní 
smlouvy 
Usnesení RM č. 45 – 14/2021 
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní 
smlouvy č. 2017/22/26 - 271 na nebytový 
prostor č. 4, Křinické náměstí 14/16, s  Janou 
Milerovou, bytem Pražská 228/5, Krásná Lípa, 
k 30. 4. 2021. 

II. Různé
Zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 45 – 15/2021
RM ruší usnesení RM č. 41-12/2020 ze dne 23. 
11. 2020 o pronájmu st. p. č. 320, st. p. č. 321, 
p. p. č. 436 a p. p. č. 435, vše k. ú. Krásná Lípa 
z důvodu podané žádosti o odkoupení. 

Odkoupení p. p. č. 69, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 45 – 16/2021
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 
69 o výměře 116 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
RM ukládá V. Doškové, zaměstnankyni OVIŽP 
MěÚ, kontaktovat insolvenčního správce ve 
věci odkoupení výše uvedeného pozemku. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 45 – 17/2021   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
 
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 45 – 18/2021   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdří-
ve od 1. 5. 2021 nebytový prostor č. 4, Křinické 
náměstí 14/16, o velikosti 109,33 m2. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečo-
vatelskou službou 
Usnesení RM č. 45 – 19/2021 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt 
č. 23, Nemocniční 1148/12 (Dům s  pečova-
telskou službou), I. kategorie o  velikosti 1+1 
(40,83 m2). Byt je vhodný pro max. 2 osoby. 
Veškeré opravy a  úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

Most přes Křinici u Fibichova údolí č. KL - 19 
Usnesení RM č. 45 – 20/2021   
RM se seznámila s nabídkou fi rmy ProProjekt s. 
r. o., Starokřečanská 34, Rumburk, IČ 25487892, 
na zpracování projektové dokumentace včet-
ně inženýrské činnosti rekonstrukce mostu 
přes Křinici u  Fibichova údolí č. KL - 19. RM 
schvaluje objednání projektové dokumentace 
včetně inženýrské činnosti v  rozsahu a  ceně 
dle přiložené nabídky. 

Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 
- výběr technického dozoru stavebníka 
Usnesení RM č. 45 – 21/2021   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předlo-
žených nabídek uzavření Příkazní smlouvy č. 
2021/14/14 - 16 na výkon technického dozoru 
stavebníka na stavbě „Infrastruktura ZŠ v Krás-
né Lípě - Přístavba odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti“ s  Ing. arch. Liborem Králem, 
Břežany nad Ohří 46, Budyně nad Ohří, IČ 
48263729, dle přílohy.  

Křinické náměstí 1161/10 - servis výtahů - 
dodatek 
Usnesení RM č. 45 – 22/2021   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o servi-
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su výtahů č. 2020/19/18 - 47 v objektu Křinické 
náměstí 1161/10, Krásná Lípa, se společností 
Schindler CZ a. s., Walterovo náměstí 329/3, 
Praha, IČ 27127010, dle přílohy. 

Smlouva o odběrech zboží 
Usnesení RM č. 45 – 23/2021   
RM schvaluje Smlouvu o odběru zboží pro rok 
2021 č. 2021/34/17 - 21 o podmínkách prode-
je klempířského a střešního materiálu s fi rmou 
EVROmat a. s., se sídlem Tovární 30, Ústí nad 
Labem, IČ 25448455, dle přílohy. 

Dotace na Snížení světelného 
znečištění II. etapa 
Usnesení RM č. 45 – 24/2021   
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2021/19/11 
- 29 se Státním fondem životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 na 
poskytnutí dotace na projekt Snížení světelné-
ho znečištění - Krásná Lípa, centrum Českého 
Švýcarska - II. etapa, dle přílohy.  

Podpora žádosti Parkmaraton z. s. 
Usnesení RM č. 45 – 25/2021   
RM schvaluje podporu žádosti organizace 
Parkmaraton z. s., zastoupené, Ing., Mgr. Ma-
rianou Krásnolipskou, o povolení vedení části 
trasy běžeckého závodu Cross Parkmaraton 
v  okrajovém území Národního parku České 
Švýcarsko. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 45 – 26/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 2021/16/15 - 23 na vede-
ní zemního kabelu v pozemku místní komuni-
kace p. p. č. 1101/1, k. ú. Krásná Lípa, v ul. Rum-
burská s  fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 45 – 27/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 2021/16/15 - 24 na vede-
ní zemního kabelu v pozemku místní komuni-
kace p. p. č. 3021, k. ú. Krásná Lípa, v  ul. Be-
zručova s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 45 – 28/2021 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o  zří-
zení věcného břemene č. 2021/16/15 - 25 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní ko-
munikace p. p. č. 2829/1, k. ú. Krásná Lípa, v ul. 
Čapkova s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 45 – 29/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 2021/16/15 - 26 na ve-
dení zemního kabelu v pozemku komunikace 
pro pěší p. p. č. 374/6, k. ú. Krásná Lípa, v  ul. 
Školní s  fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 45 – 30/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 2021/16/15 - 27 na vede-
ní zemního kabelu v  pozemku místní komu-
nikace p. p. č. 1067, k. ú. Krásný Buk, v místní 
části Kamenná Horka s fi rmou ČEZ Distribuce 
a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 
přílohy.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 45 – 31/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/16/15 - 28 na vedení zemní-
ho kabelu v pozemku místní komunikace p. p. 
č. 3026, k. ú. Krásná Lípa, v místní části Kamen-
ná Horka s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 45 – 32/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/16/15 - 31 na vedení zemní-
ho kabelu v pozemku místní komunikace p. p. 
č. 3026, k. ú. Krásná Lípa, v místní části Kamen-
ná Horka s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

Dohoda o výběru poplatků a předávání do-
kladů - EKO servis Varnsdorf, a. s. 
Usnesení RM č. 45 – 33/2021   
RM schvaluje Dohodu o  výběru poplatků 
a předávání dokladů s fi rmou EKO servis Varn-
sdorf, a. s., se sídlem Svatopluka Čecha 1277, 
Varnsdorf, IČ 25042149, dle přílohy. 

Dodatek č. 6 - zákonné navýšení ceny za 
ukládání odpadu 
Usnesení RM č. 45 – 34/2021   
RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 
č. 2015/11/19 - 100 ze dne 24. 4. 2015 s fi rmou 
EKO servis Varnsdorf a. s., se sídlem Svatoplu-
ka Čecha 1277, Varnsdorf, IČ 25042149, dle 
přílohy. 

Dodatek č. 4 - ceník svozu tříděného odpa-
du od 1. 1. 2021 
Usnesení RM č. 45 – 35/2021   
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 
2003/19/19 - 626 ze dne 15. 12. 2003 s fi rmou 
Pro EKO VARNSDORF s. r. o., se sídlem Generá-
la Svobody 1905, Varnsdorf, IČ 25036149, dle 
přílohy. 

Zpráva o činnosti knihovny 
Usnesení RM č. 45 – 36/2021   
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské 
knihovny za rok 2020 dle přílohy. 

Zpráva o činnosti kulturního domu 
Usnesení RM č. 45 – 37/2021   
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti kulturní-
ho domu za rok 2020 dle přílohy. 

Přehled plateb místních poplatků 
za 1 - 12/2020 
Usnesení RM č. 45 – 38/2021   
RM bere na vědomí přehled plateb zrušených 
místních poplatků za lázeňský nebo rekreační 
pobyt a z ubytovací kapacity, nového místní-
ho poplatku z pobytu a za užívání veřejného 
prostranství uhrazených v období 1 - 12/2020. 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města 
Krásná Lípa k 31. 12. 2020 
Usnesení RM č. 45 – 39/2021   
RM bere na vědomí stav pohledávek k  roz-
počtovým příjmům města Krásná Lípa k  31. 
12. 2020. 

Dar 
Usnesení RM č. 45 – 40/2021   
RM schvaluje poskytnutí fi nančního daru spol-
ku Konečně šťastný domov, z. s. se sídlem Na 
Vyhlídce 265/12, Rumburk 2 - Horní Jindřichov 
ve výši 5 000 Kč pro rok 2021 a schvaluje uza-
vření darovací smlouvy č. 2021/13/13 - 32. 

Hasiči 
Usnesení RM č. 45 – 41/2021   
RM schvaluje vzor Dohody o  členství v  Jed-
notce požární ochrany města Krásná Lípa dle 
přílohy a  schvaluje, aby Dohody o  členství 
v  Jednotce požární ochrany města Krásná 
Lípa uzavíral starosta města Krásná Lípa dle 
přiloženého vzoru.RM doporučuje ZM schválit 
Zásady spolupráce mezi městem Krásná Lípa 
a  Sborem dobrovolných hasičů Krásná Lípa, 
dle přílohy. 

Venduto, s. r. o. - žádost o kladné 
stanovisko 
Usnesení RM č. 45 – 42/2021   
RM projednala žádost společnosti VENDUTO, 
s. r. o. se sídlem Branická 213/53, Praha, 
IČ 03331652 o  kladné stanovisko k  záměru 
výstavby a  provozování souboru podporova-
ných bytů nacházejících se v budově č. p. 946 
(součástí pozemku st. p. č. 852/2, k. ú. Krásná 
Lípa). RM schvaluje udělení souhlasu za pod-
mínky, že se tento záměr uskuteční v souladu 
s podmínkami dotačního programu MMR ČR, 
117D064 Podporované byty 2021 pro dotační 
titul č. 1 Pečovatelský byt a  dotační titul č. 3 
Komunitní dům seniorů. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – velká dotace 
Usnesení RM č. 45 – 43/2021   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 
dotace od Ústeckého kraje z  programu Pod-
pora sociálních služeb v  Ústeckém kraji 2021 
na poskytování služeb Terénní programy, Níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež, Odbor-
né sociální poradenství a Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi v celkové výši 7 852 
400 Kč. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 45 – 44/2021   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace na projekt So-
ciální služby Osobní asistentce 2020+2021 od 
Ústeckého kraje - EU. 

Kostka Krásná Lípa p. o. - odpisový plán 
(změna) 
Usnesení RM č. 45 – 45/2021   
RM schvaluje změnu ročního odpisového plá-
nu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
pro rok 2021 dle přílohy. Odvod z odpisů zů-
stává v nezměněné výši 118 008 Kč. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - 1. RO 
Usnesení RM č. 45 – 46/2021   
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. 
o. 1. rozpočtové opatření dle přílohy. 

Zpráva o plnění úkolů ze 43. RM 
Usnesení RM č. 45 – 47/2021   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 
43. RM. 

III. Informace
Informace 
RM projednala následující informaci a zápisy: 
-  Přehled plnění daní, daňové plnění dle dru-

hu daně - porovnání roku 2015 až 2020,
-  Zápis z  jednání Komise výstavby a životní-

ho prostředí ze dne 19. 1. 2021,
-  Zápis z  jednání Komise výstavby a životní-

ho prostředí ze dne 2. 2. 2021, 
-  Zápis z jednání Společenské komise ze dne 

2. 2. 2021. 

Jana Kolář, 
Jana Drobe čková


