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Příští číslo vyjde dle možností

Zahájili jsme největší investiční akci 
posledního desetiletí 

Odešel pan Rainer Marschner

Škola je srdcem každé obce. Bouracími pra-

cemi se koncem února zahájil projekt "Infra-

struktura ZŠ v Krásné Lípě – přístavba odborné 

učebny a  zajištění bezbariérovosti". Škola tak 

získá nejen novou velkou učebnu, ale i výtah 

pro přístup imobilních osob. Také nové šatny, 

a  budou současně zmodernizována i  sociál-

ní zařízení. Nad rámec získané dotace dojde 

i k úpravě kotelny, která vytápí i školní družinu 

a kuchyni s jídelnou.

Náklady akce budou cca 35 mil. Kč, dotace 

je 85% z  Integrovaného operačního progra-

mu EU. Dokončení je plánováno v roce 2022. 

Omlouváme se za komplikace, které realizace 

akce může přinést, budeme se snažit minima-

lizovat dopady na výuku a život školy.

V příjemném letním dni začátkem června roku 

2010 jsme se v hojném počtu sešli na čerstvě 

opraveném Křinickém náměstí. U  symbolic-

kého mostku přes říčku Křinici, jež je střežen 

čtyřmi sochami živlů – Zemí, Vzduchem, Vo-

dou a Ohněm, jejichž autorem je akademický 

sochař Herbert Kisza, se tehdy sešly, a  jistě 

ne náhodou, čtyři obecně uznávané místní 

osobnosti s  německými kořeny. Takto kmotři 

opraveného náměstí, každý z  jiné místní čás-

ti našeho města, měli oslovit jednotlivé živly, 

aby městu a jeho občanům zůstaly i v časech 

budoucích příznivě nakloněny. Paní Ingrid 

Schnittnerová zastupovala Zahrady a oslovo-

vala Zemi, pan Alfred Schwarz v  zastoupení 

občanů Kyjova a  Dlouhého Dolu měl oslovit 

Vodu, pan Siegfried Fritsche ze Sněžné pro-

mlouval k živlu Vzduch a konečně pan Rainer 

Marschner z  Vlčí Hory žádal o  přízeň živel 

Oheň. Slavnostní ceremoniál žehnání náměs-

tí, městu a jeho lidem vedl krásnolipský rodák 

kanovník Jiří Hladík. To vše zarámováno do 

zvuků Smetanovy Slavnostní předehry C-dur 

jež podtrhly již tak slavnostní a dojemnou at-

mosféru.

V pondělí 15. března nás zastihla smutná zprá-

va, že o víkendu dohořel právě ten oheň v srd-

ci pana Rainera Marschnera, milovníka zdejší 

přírody a  znalce historie regionu, z  mnoha 

pohledů mimořádného člověka, s nímž někdy 

nebylo lehké diskutovat, ale vždy bylo dobré 

jej poslouchat. Bude chybět nejen ve Vlčí Hoře!

Jan Kolář, starosta města
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V Krásné Lípě proběhla 
další analýza odpadů

Usilujme o svá práva na zdravotní péči!

Starostové Šluknovského výběžku 
podporují očkování

Ve spolupráci s  Univerzitou Jana Evangelisty 
Purkyně, s  doc. Ing. Janem Slavíkem, Ph.D. 
proděkanem pro vědu a  výzkum Fakulty so-
ciálně ekonomické a s Ing. Milanem Hulánem 
(ProEKO Varnsdorf, s.r.o.) proběhla další z řady 
analýz komunálního odpadu v  Krásné Lípě. 
Zaměřena byla na nejobjemnější a  nejpro-
blematičtější složku separovaného odpadu, 
tedy na plasty. Z různých lokalit, dle typu zá-
stavby a dalších kritérií, byl svezen vytříděný 
odpad z  nádob i  pytlového svozu, který byl 
podroben detailnímu rozboru. Očekáváme, 
že se mj. dozvíme, kolik vytříděného plastu je 
v  různých druzích dále použitelných, jak čis-
tě a  kvalitně třídíme atp. K  výsledkům se po 
zpracování získaných dat vrátíme s obsažnější 
informací. Děkujeme všem dobrovolníkům 
studentům i našim pracovníkům, kteří se v ne-
příliš příjemném počasí do akce zapojili.

Vážení spoluobčané,

jak všichni víme, nedostatek kvalifi kovaných 

lékařů s volnými kapacitami je v našem regio-

nu dlouhodobý problém. Rád bych vás proto 

informoval o spuštění webu https://nedostup-

napece.mzcr.cz, kde můžete hlásit chybějící lé-

kaře a zdravotní péči.

Ze zákona jsou za zajištění zdravotní péče zod-

povědné zdravotní pojišťovny. To, zda se o vás 

starají, kontroluje Ministerstvo zdravotnictví. 

Odesláním stížnosti přes tento web zajistíte, 

že se o vaší stížnosti dozví jak zdravotní pojiš-

ťovna, tak ministerstvo, které pak zkontroluje, 

jak bylo s vaší stížností naloženo.

Proto vás prosím, chybí-li vám např. zubař 

v  dostupné vzdálenosti nebo jakýkoliv jiný 

lékař, vyplňte ofi ciální stížnost na webu uve-

deném výše, aby zdravotní pojišťovny mohly 

dostát svým povinnostem.

S  poděkováním za spolupráci Robert Holec, 

předseda Svazku obcí Sever

Proočkovanost podstatné části populace je šancí pro návrat k  normálnímu životu. Každý má 
prostor pro svobodné rozhodnutí.

SVOZ separovaného 
odpadu vždy ve čtvrtek 
v lichém týdnu 
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: 15. 4. | 29. 4.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 
22/3. Podrobné informace získáte na MěÚ 
tel.: 412 354 833, nebo na TS města tel: 412 
354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír 
a nápojové kartony, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2021 začal tzv. letní svoz sběrných 
nádob na SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 
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
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Upravujeme alej 
na Skřivánčí Pole 

Rekonstrukce krajské komunikace se vleče třetí rok a bude 
nás trápit zřejmě až do podzimu 

Na fotografi i odstraňování obrostů. Na pod-

zim chystáme dosadbu. Několik lip jsme 

již doplnili v  loňském roce. Vyvážení dřeva 

z  kůrovcových těžeb z  okolních lesů je však 

příčinou opakovaného poškozování povrchu 

komunikace.

Když jsme v říjnu 2019 informovali o zahájení 
rekonstrukce silnice z Krásné Lípy do Velkého 
Šenova, nikdo netušil jak velké komplikace 
a nepohodu občanům a projíždějícím řidičům 
přinese.
Zastaralý a velmi nepřesný projekt a následné 
stavební komplikace, prodlevy kvůli nedostat-

ku pracovníků v důsledku dopadu Covidu-19, 
chaos v dopravním značení atd. přinesly potí-
že především v komplikovaném úseku v Krás-
né Lípě od Křinického náměstí do Krásného 
Buku.
V  březnu proběhlo na radnici jednání o  har-
monogramu prací na letošní sezónu, které si 

opět vyžádají velká omezení s  dopady na ži-
vot ve městě. Požadujeme předložení nových 
dopravních opatření i úpravu harmonogramu. 
Bohužel, další prodloužení stavby až do září le-
tošního roku je velmi pravděpodobné. Jedná 
se o akci Ústeckého kraje, nikoliv města Krásná 
Lípa!

V pondělí 15. března 2021 byly obnoveny práce na rekonstrukci krajské komunikace II/265. Práce probíhají v úseku z Křinického náměstí do Krásného 

Buku. Fotografi e z 28. 3. 2021

   
                  

 

 

 

 

Navzdy zustaneš v našich 
srdcích.

Roswitha s rodinou

Rainer Marschner
*18. 4. 1939 ⴕ 14. 3. 2021

Toho casu nejstarší rodák 
z Vlcí Hory - Wolfsberg, Kalbenstall.

Silný jako strom s koreny hluboko 
zarostlými do zdejšího kraje, prírody 

a domova, který tak miloval,

ODEŠEL,, 

vydal se na cestu, kde chodí kazdý sám,

ale dvere vzpomínek nám nechal dokorán.
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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

Začalo sčítání lidu domů a bytů. 
Sečíst se můžete i online

Zahájili jsme 
pravidelné testování 
zaměstnanců města 

Krásná Lípa

Zápis do 1. tříd v Krásné Lípě - webové 
stránky s informacemi

Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčí-
tacím komisařem se můžete sečíst online 
od 27. 3. do 11. 5. 2021, a to na webu www.
scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace.
Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 
do 11. 5. 2021 vyplnit listinný sčítací formu-
lář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od 
sčítacího komisaře nebo na kontaktních mís-
tech sčítání. Vyplněný formulář v předtištěné 
obálce bude možné odevzdat na kontaktním 
místě sčítání, na kterékoliv poště, nebo ho jed-

noduše vhodit do poštovní schránky. Odeslání 
bude zdarma. Mezi kontaktní místa sčítání pa-
tří i pobočka České pošty v Krásné Lípě. 
Distribuce formulářů do domácností bude 
probíhat při dodržování přísných hygienic-
kých pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, 
fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou 
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním for-
mulářů. V případě potřeby se však můžete ob-
rátit na infolinku 840 30 40 50.

Snažíme se po celou dobu pandemie udržet 
chod úřadu i  TS s  minimálními omezeními 
provozu. Jako další podpůrné preventivní 
opatření proti šíření nákazy Covid-19 jsme 
od 26. února zavedli pravidelné testování za-
městnanců. Desinfekce na ruce, plexisklové 
přepážky, respirátory a pravidelná desinfekce 
prostorů úřadu zvyšují bezpečnost klientů při 
návštěvě radnice. Přesto vás žádáme, minima-
lizujte návštěvy úřadu, TS a  dalších zařízení. 
Děkujeme za pochopení.

Podívejte se na webové stránky k  zápisu do 
1. tříd: https://zapis-do-1-trid.webnode.cz/, 
které jsou určené jak dětem – mohou se zde 
dozvědět, co by měly jako budoucí prvňáci 
umět, zahrát si hru s  úkoly, nebo si prohléd-
nout video, které je provede školou, tak rodi-
čům, kteří se zde dozví všechny potřebné in-
formace k zápisu.

Zápis proběhne v termínu od 12. do 16. dubna 
2021. Bude složen pouze z formální části (po-
dání žádosti), tedy opět proběhne bez moti-
vační části, tj. bez přítomnosti dětí ve škole.
Upozornění: vzhledem k tomu, že se nyní situ-
ace ve školství často mění, doporučujeme sle-
dovat informace na webových stránkách školy 
www.zskrasnalipa.cz.

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

Nabídka majitelům psů
Město Krásná Lípa již del-
ší dobu nabízí každému 
majiteli psa, který má 
u  nás zaplacený místní 
poplatek, k  bezplatné-
mu odběru sáčky na psí 
exkrementy. V  případě 
zájmu Vám budou vydá-
ny v pokladně na radnici 
nebo v kanceláři technic-
kých služeb v  ulici Ple-

tařská. Děkujeme všem majitelům pejsků za 
používání sáčků na psí exkrementy. 

Svoz tříděného 
odpadu – pytlový svoz

Prosíme občany, kteří využívají pytlový svoz 
tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané 
pytle umisťovali na svozovou trasu nejpozději 
do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za po-
chopení.
Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ 
Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: frits-
cheova@krasnalipa.cz
Svozový kalendář a mapku svozu najdete na 
webu www.krasnalipa.cz v menu Úřad  odpa-
dové hospodářství.

Informativní rozbor 
pitné vody

V  rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem 
v  Ústí nad Labem (zřizovatelem je Minister-
stvo zdravotnictví ČR) nabízí informativní roz-
bor pitné vody. Rozbor je určen pro občany, 
kteří využívají pitnou vodu z  individuálních 
zdrojů (studny, vrty). Cena rozboru je 774 Kč 
a  je platná od 1. 3. do 30. 5. 2021. Zahrnuje 
výsledkový akreditovaný protokol o  zkoušce 
včetně posudku a zaslání protokolu e-mailem. 
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na 
pracovišti Zdravotního ústavu. Nejbližší pra-
coviště včetně provozních hodin najdete na 
webu www.zuusti.cz, nebo volejte zákaznic-
kou linku 245 015 015.
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Lososi v inkubačních schránkách už se kulí

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

Svoz biodpadu 
v roce 2021

V plovoucích inkubačních schránkách umístě-

ných do Jetřichovické Bělé a Kamenice v Ná-

rodním parku České Švýcarsko se už líhnou 

malí lososi obecní. Ichtyologové z  Beleco, 

z.s. do schránek v polovině února a počátkem 

března umístili 100 tisíc jiker ve vývojovém 

stádiu očních bodů. Nyní pravidelně dohlížejí 

na jejich další vývoj a pečují o inkubační boxy 

tak, aby nedocházelo ke ztrátám na plůdku 

následkem zanášení nečistotami. Z velké části 

se z  jiker již vykulil takzvaný váčkový plůdek, 

tedy rybka vyživovaná žloutkovým váčkem. 

Rybky setrvají v  inkubačních schránkách do 

doby, než žloutkový váček stráví, poté (zřejmě 

ve druhé polovině dubna) budou vypuštěny 

do říček, které mohou považovat za rodné a ve 

kterých prodělají další vývojová stádia před 

svou cestou do Atlantiku. Odtud se pak mají 

opět vrátit do Kamenice, aby se pokusili roz-

množit se již přirozenou cestou. Tento cyklus 

trvá zhruba čtyři roky.

Inkubaci lososích jiker v Národním parku Čes-

ké Švýcarsko zajišťuje nezisková organizace 

Beleco, z.s. (www.beleco.cz) od roku 2018 

poté, co v předchozích letech testovala účin-

nost a využitelnost různých typů inkubačních 

schránek. Repatriační projekt navazuje na 

projekty zaměřené na návrat lososů do čes-

kých řek zahájené Českým rybářským svazem 

v roce 1998 a doplněných Správou Národního 

parku České Švýcarsko o další aktivity od roku 

2008.

Dosavadní snahy o  návrat lososů, kteří dříve 

byli v  českých řekách běžnou rybou, vyhu-

benou teprve relativně nedávno v  důsledku 

masívní výstavby jezů a  přehrad i  průmyslo-

vého znečištění řek, přinášejí dílčí úspěchy. 

V závislosti na vodnatosti Labe a jeho přítoků 

v době lososího tahu se vracejí do Kamenice 

pravidelně, v počtech od několika jedinců až 

nižších desítek kusů ryb. Právě projekt líhnutí 

jiker v  inkubačních schránkách přímo ve vo-

dách, do kterých se ryby mají vrátit, má za cíl 

zlepšit jejich vazbu na domovskou vodu, než 

jakou má plůdek, který se delší dobu vyvíjel 

v běžné líhni.

Publikováno z  ofi ciální webové stránky 

NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce 

(https://www.npcs.cz)

Při vstupu do budovy úřadu mějte, prosím, zakryté dýchací cesty re-

spirátorem. Využijte bezkontaktní dezinfekční stojan v  chodbě úřadu 

a dodržujte bezpečný odstup 2 metry.

Vzhledem k aktuální situaci kolem epidemie koronaviru, je dobré osob-

ní návštěvu úřadu zvážit.

Stále nabízíme možnost využití jiných komunikačních kanálů pro kon-

takt s úřadem či konkrétním úředníkem (e-mail, telefon).

Kompletní seznam kontaktů naleznete na webových stránkách www.

krasnalipa.cz/kontakty.php (v menu Úřad  kontakty).  

Děkujeme za respektování stanovených podmínek.

Provozní doba sběrného je shodná s provozní dobou kanceláře tech-

nických služeb a platí do 31. 10. 2021.

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných od-
padů rostlinného původu v  hnědých nádo-
bách přímo od občanů bude v letošním roce 
zahájen ve středu 7. 4. 2021. Doba svozu bude 
v daný den od 6:00 hodin do 20:00 hodin. Fre-
kvence svozů bude 1x za 14 dní ve středu.
Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ 
Krásná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@
krasnalipa.cz

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 – 17.00 
Úterý 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Středa 7.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Čtvrtek 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Pátek 7.00 – 13.00  
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 

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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Něco pro potěšení ve složité době

Správa NP České Švýcarsko v rámci Mezinárodního roku jeskyní a krasu 
vyhlašuje výtvarnou a vědomostní soutěž

Velikonoční výzdoba na Křinickém náměstí a v budově radnice.

10 minut letošní zimy z pohledu a s komentářem pracovníka technických 
služeb. Možná budou mnozí překvapení, jak to vypadá z kabiny zdánlivě 
neohroženého traktoru. Video, natočené během zimní údržby v  Krásné 
Lípě 8. února 2021 po třetí hodině ranní, najdete na webu města www.
krasnalipa.cz ve videogalerii (v menu Život) nebo na facebooku @krasna.
lipa.3

Letošní téma obou soutěží, které správa již ně-
kolikátým rokem vyhlašuje, je společné, a  to 
jeskyně a  podzemní prostory Českého Švý-
carska a Labských pískovců. Správa NP České 
Švýcarsko se tak připojuje k akci Mezinárodní 
speleologické unie – celosvětové organiza-
ce, která se věnuje průzkumu, dokumentaci, 
studiu a ochraně jeskyní. Cílem Mezinárodní-
ho roku jeskyní a krasu je zlepšit veřejné po-
vědomí o  tom, jak se jeskyně a  kras dotýkají 
každodenního života miliard lidí, jaký je jejich 
význam a proč je třeba je chránit.
Národní park České Švýcarsko není jen krajem 

pískovcových skal, ale na jeho území se také 
nachází i  řada menších či větších jeskyní růz-
ného druhu, které využívají k zimování ohro-
žení tvorové – netopýři. Velkou vzácností v ně-
kterých jeskyních Labských pískovců je výskyt 
zajímavého druhu hmyzu: koníka jeskynního.
V rámci 21. ročníku vědomostní soutěže máte 
tedy příležitost zjistit něco o jeskyních a pod-
zemních prostorách, které najdeme v  našem 
regionu. Můžete zapátrat v minulosti zdejšího 
kraje, nahlédnout do života jeskynních živo-
čichů, nebo se dozvědět zajímavé souvislosti 
o vzniků jeskyní nebo jejich ochraně.

Děti z mateřských a základních škol se mohou 
zapojit také do výtvarné soutěže. Téma je po-
dobné jako u  vědomostní, jen své poznatky 
přenesou do výtvarných děl.
Zkuste se o  tajuplném světě jeskyní Českého 
Švýcarska a Labských pískovců dozvědět tro-
chu více a zapojte se do našich soutěží. Více se 
dozvíte na https://www.npcs.cz/souteze.
Výsledky obou soutěží budou zveřejněny po 
jejich ukončení na webu národního parku.
Publikováno z  ofi ciální webové stránky NP 
České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (htt-
ps://www.npcs.cz)

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 nebo 778 528 513,

a to od pondělí do čtvrtka od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin,
nebo napište na e-mail knihovna@krasnalipa.cz
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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Usnesení ze 46. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22. 2. 2021 

I. Hlavní program
Příprava zasedání ZM  
Usnesení RM č. 46 – 01/2021   
RM projednala přípravu zasedání ZM s násle-
dujícími body programu:
-  Zpráva o stavu majetku města (projekty, in-

vestice),
-  Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko,
-  Odpadové hospodářství,
-  Bezpečnostní situace a prevence kriminality.  

Program rozvoje města Krásná Lípa na ob-
dobí let 2021 - 2027 
Usnesení RM č. 46 – 02/2021   
RM doporučuje ZM schválit Program rozvoje 
města Krásná Lípa na období let 2021 - 2027. 

II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 2748/23, k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 03/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
2748/23 o výměře cca 31 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem vybudování přístavby kuchyně Pi-
vovaru Falkenštejn, s. r. o., se sídlem Na Hans-
paulce 1034/7A, Praha, IČ 24783463 za cenu 
500 Kč/m2 za těchto podmínek:
1. výměra bude upřesněna po zaměření pří-
stavby,
2. prodej bude realizován po kolaudaci pří-
stavby,
3. kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.
RM doporučuje ZM schválit budoucí kupní 
smlouvu č. 2021/10/15 - 45 dle přílohy. 

Prodej části p. p. č. 1080, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 46 – 04/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1080 o výměře 85 m2, k. ú. Krásný Buk za úče-
lem zřízení zahrady 4/6 podílu Milanu Černé-
mu (1949), bytem Březinova 1902/18, Teplice, 
1/6 podílu Slavomíru Černému, bytem Úpoři-
ny 53, Bystřany a 1/6 podílu Milanu Černému 
(1976), bytem Březinova 1902/18, Teplice za 
cenu 4 250 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.  

Prodej části p. p. č. 1080, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 46 – 05/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 1080 o výměře 140 m2, k. ú. Krásný Buk za 
účelem zřízení zahrady Marii a Petru Juklíčko-
vým, oba bytem Krásný Buk 61, Krásná Lípa za 
cenu 5 600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 127/4, k. ú. Zahrady  
Usnesení RM č. 46 – 06/2021 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. 
p. č. 127/4 (původní číslo pozemku 1084, 
k. ú. Zahrady) Marii a Petru Juklíčkovým, oba 
bytem Krásný Buk 61, Krásná Lípa z  důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města.  

Prodej p. p. č. 2969/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 07/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
2969/1 o výměře 173 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Ireně a Václavu Sojko-
vým, oba bytem Dolní Chřibská 159, Chřibská 
za cenu 17 300 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-

klady s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 1902/5, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 08/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 1902/5 o výměře 810 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Monice Čechové, 
bytem Havlíčkova 605/22, Krásná Lípa za cenu 
40 500 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 800/3, části p. p. č. 800/1 
a části p. p. č. 767/1, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 09/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
800/3 o výměře 443 m2, části p. p. č. 800/1 
o výměře 228 m2 a části p. p. č. 767/1 o výměře 
174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zříze-
ní zahrady Ivanu Balážovi, bytem Jugoslávská 
959/15, Krásná Lípa za cenu 47 250 Kč. Kupují-
cí uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 1880/25, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 10/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
1880/25 o výměře 1116 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Renatě Klu-
govým, oba bytem Rooseveltova 22, Krásná 
Lípa za cenu 62 200 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 11/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
186/2, k. ú. Krásná Lípa Haně Rychtaříkové, 
bytem Pekárenská 1442, Liberec z důvodu za-
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chování pozemku pro potřeby města. 

Prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 12/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
186/2, k. ú. Krásná Lípa Mgr. Ivo Kratěnovi, by-
tem Londýnská 254/7, Praha z důvodu zacho-
vání pozemku pro potřeby města. 

Směna pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 46 – 13/2021   
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 28/2 
o výměře 215 m2 a část p. p. č. 1461 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. 

Byty - pronájem - byt č. 23, Nemocniční 
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 46 – 14/2021   
RM projednala tíživou životní situaci rodiny po 
požáru objektu Vlčí Hora 42.RM schvaluje vý-
jimku z Pravidel pro pronájem městských bytů 
a  bytů v  domech s  pečovatelskou službou 
v Krásné Lípě a schvaluje pronájem bytu č. 23, 
Nemocniční 1148/12, Antonínovi Kaštánkovi 
a Bohumile Rybníčkové, oba bytem Vlčí Hora 
42, Krásná Lípa.Veškeré opravy a úpravy si pro-
vede nájemce na vlastní náklady. 

Nemovitosti - Nemocniční 952/18 
Usnesení RM č. 46 – 15/2021   
RM se seznámila se žádostí o  odkoupení ne-
movitosti Nemocniční 952/18 a vyhlašuje zá-
měr obce prodat objekt Nemocniční 952/18 
- objekt s bytovými prostory, st. p. č. 962 o vý-
měře 372 m2, k. ú. Krásná Lípa a p. p. č. 334/2 
o výměře 291 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

III. Různé
Odkoupení p. p. č. 69, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 16/2021   
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 
69 o výměře 116 m2, k. ú. Krásná Lípa od JUDr. 
Břetislava Komana, se sídlem Bubenská 25, 
Praha 7, IČ 11200138, insolvenčním správcem 
dlužníka OPZ PLUS, a. s., se sídlem Hradební 
761/3, Praha 1, IČ 45274835. RM doporuču-
je ZM schválit smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy kupní a kupní smlouvu dle přílohy.  

Zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 46 – 17/2021   
RM ruší usnesení RM č. 45-10/2021 ze dne 8. 
2. 2021 o vyhlášení směny pozemků v k. ú. Vlčí 
Hora. 

Oprava usnesení  
Usnesení RM č. 46 – 18/2021   
RM schvaluje opravu administrativní chyby 
v usnesení RM č. 45-07/2021 ze dne 8. 2. 2021 
takto: část p. p. č. 551/2 o výměře cca 66 m2, k. 
ú. Vlčí Hora. 

Postup ve věci prodeje a  užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 19/2021   
RM doporučuje ZM schválit Postup ve věci 
prodeje a  užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa dle přílohy. 

Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa 
- Centrum Českého Švýcarska - Etapa III. - 
výzva 
Usnesení RM č. 46 – 20/2021   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadáva-
cí dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Snížení světelného znečištění - Krás-
ná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - Etapa 
III.“, dle přílohy. 

Bike Boxy - Krásná Lípa - Centrum Českého 
Švýcarska - výzva 
Usnesení RM č. 46 – 21/2021   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadáva-
cí dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Bike Boxy - Krásná Lípa - Centrum 
Českého Švýcarska“, dle přílohy. 

Dotace spolky 
Usnesení RM č. 46 – 22/2021   
RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotací 
v souladu s Dotačním programem na podpo-
ru kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží pro rok 2021 a uzavření pří-
slušných veřejnoprávních smluv dle upravené 
přílohy. 

Smlouva o výpůjčce 
Usnesení RM č. 46 – 23/2021   
RM schvaluje smlouvu o  výpůjčce přenosné 

motorové stříkačky PS12 č. 2021/17/147 - 34 
pro Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa, 
se Správou Národního parku České Švýcar-
sko, se sídlem Pražská 457/52, Krásná Lípa, IČ 
06342477, dle přílohy. 

Zpráva o  výsledcích fi nančních kontrol za 
rok 2020 
Usnesení RM č. 46 – 24/2021   
RM bere na vědomí zprávu o  výsledcích fi -
nančních kontrol za rok 2020 dle přílohy. 

Inventarizace majetku  
Usnesení RM č. 46 – 25/2021   
RM schvaluje Harmonogram úkolů k zabezpe-
čení řádné a mimořádné inventarizace majet-
ku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2021 
a termíny konání všech inventur dle přílohy.
RM schvaluje složení hlavní inventarizační ko-
mise a  složení jednotlivých inventarizačních 
komisí pro rok 2021 dle Harmonogramu úkolů 
k  zabezpečení řádné a  mimořádné inventari-
zace majetku a závazků města Krásná Lípa pro 
rok 2021. 

Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 46 – 26/2021   
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opa-
trovnictví Aleny Kupsové, Martiny Hrdinové, 
Mgr. Lubomíra Sklenáře a Jaroslavy Kokešové. 

Dar 
Usnesení RM č. 46 – 27/2021   
RM schvaluje poskytnutí fi nančního daru An-
tonínu Kaštánkovi a  Bohumile Rybníčkové, 
oba bytem Vlčí Hora 42, Krásná Lípa jako vý-
pomoc po požáru domu č. p. 42 ve Vlčí Hoře 
ve výši 20 000 Kč a schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy na dar č. 2021/13/11 - 43 dle přílohy. 

Zpráva o plnění úkolů ze 44. RM 
Usnesení RM č. 46 – 28/2021   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 
44. RM. 

IV. Informace
Informace 
RM projednala Zápis z 1. jednání Kontrolního 
výboru ze dne 11. 2. 2021.

Jan Kolář, Jana Drobečková

Usnesení z 47. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22. 3. 2021

I. Hlavní program
14. jednání ZM
Usnesení RM č. 47 – 01/2021
RM projednala přípravu odloženého 14. jed-
nání ZM.

II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 2393/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 – 02/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
2393/3 o výměře 1135 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu Karlu Dvo-
řákovi, bytem Křižíkova 1001/5, Krásná Lípa za 
cenu 80 050 Kč (do základní výměry 56 750 
Kč, porosty 23 300 Kč). Prodej bude realizován 
podle Oddílu I., čl. 2, odst. 5 a  6 Postupu ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnic-
tví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.
RM doporučuje ZM neschválit vyjmutí ceny 
porostů z jistiny.

Prodej části p. p. č. 790, části p. p. č. 791 
a části st. p. č. 532, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 – 03/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
790 o výměře 45 m2, části p. p. č. 791 o výměře 
o výměře 605 m2 a části st. p. č. 532 o výměře 
11 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstav-
by rodinného domu Tereze Matějkové, bytem 

Potoční 154/8, Krásná Lípa za cenu 35 550 Kč 
(do základní výměry 33 050 Kč, studna 2 500 
Kč). Prodej bude realizován podle Oddílu I., čl. 
2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené.

Prodej st. p. č. 131, p. p. č. 178/3, p. p. č. 
1742/5 a p. p. č. 179, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 – 04/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 131 
o výměře 312 m2, p. p. č. 178/3 o výměře 50 
m2, p. p. č. 1742/5 o výměře 577 m2 a p. p. č. 
179 o  výměře 1016 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem výstavby rodinného domu Janě No-
vákové, bytem Polní 724/5, 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 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené.

Prodej p. p. č. 2146, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 – 05/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. 
č. 2146 o  výměře 1079 m2, k. ú. Krásná Lípa 
Danielu Kylerovi, bytem Nová Ves 4, Rybniště 

a Ing. Petře Kylerové, bytem Na Valech 1680/5, 
Děčín z důvodu zachování přístupu k tůni č. 5.

Prodej p. p. č. 1965/1, p. p. č. 1965/9 a p. p. č. 
1964/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 – 06/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. 
č. 1965/1 o  výměře 2353 m2, p. p. č. 1965/9 
o výměře 1686 m2 a p. p. č. 1964/2 o výměře 
3717 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem vy-
budování apartmánových a rekreačních dom-
ků FJ Development s. r. o., se sídlem Hradecká 
1152/11, Hradec Králové, IČ 07857195 z důvo-
du zachování pozemků pro potřeby ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa.

Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 47 – 07/2021
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  p. p. č. 28/2 o výměře 215 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  st. p. č. 282 o výměře 3 m2, k. ú. Krásný Buk,
-  p. p. č. 611/2 o výměře 1915 m2, k. ú. Krásný 

Buk.

Pronájem části p. p. č. 2919/2, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 – 08/2021
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2919/2 
o výměře 75 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Viktoru Kolarčíkovi, bytem 
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Něvská 688/34, Praha 9.

Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 47 – 09/2021
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout 
pozemky:
-  p. p. č. 661/1 o výměře 458 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 2748/23 o výměře cca 100 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 3208 o výměře cca 40 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  st. p. č. 282 o výměře 3 m2, k. ú. Krásný Buk,
-  p. p. č. 611/2 o výměře 1915 m2, k. ú. Krásný 

Buk.

Darování části p. p. č. 26/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 47 – 10/2021
RM doporučuje ZM neschválit přijetí daru části 
p. p. č. 26/1, k. ú. Vlčí Hora od Libuše Steckero-
vé, bytem Vlčí Hora 51, Krásná Lípa.

Směna pozemků - Vlčí Hora
Usnesení RM č. 47 – 11/2021
RM doporučuje ZM neschválit směnu části p. 
p. č. 1461 a  p. p. č. 28/2 za část p. p. č. 26/1, 
vše k. ú. Vlčí Hora s Libuší Steckerovou, bytem 
Vlčí Hora 51, Krásná Lípa z důvodu nesouhlas-
ného stanoviska MěÚ Rumburk, úsek silniční 
správní úřad s rozdělením p. p. č. 1461, k. ú. Vlčí 
Hora.

Byty - změna ve výpočtovém listu
Usnesení RM č. 47 – 12/2021
RM schvaluje nájemnici Dagmar Sejkové změ-
nu ve výpočtovém listu k nájemní smlouvě na 
byt č. 2, Dittrichova 285/2, kterou se navyšuje 
počet bydlících osob ze čtyř na pět.

Nebytové prostory - pronájem nebytového 
prostoru č. 4, Křinické náměstí 14/16
Usnesení RM č. 47 – 13/2021
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 
2021/22/26 - 69 na pronájem nebytového pro-
storu č. 4, Křinické náměstí 14/16 s účastníky 
sdružení „NORTH BIKE“: Ladislav Havlíček, by-
tem Lesní 2964, Varnsdorf, IČ 49891553 a Ladi-
slav Haller, bytem Západní 2814, Varnsdorf, IČ 
61558176, za účelem provozu Půjčovny elek-
trokoloběžek, dle přílohy.

III. Různé
Zrušení usnesení
Usnesení RM č. 47 – 14/2021
RM ruší usnesení RM č. 46-13/2021 ze dne 22. 
2. 2021 o vyhlášení směny pozemků v k. ú. Vlčí 
Hora z  důvodu zamítavého stanoviska MěÚ 
Rumburk.

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 47 – 15/2021
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
byt č. 21, Nemocniční 1137/6, se stávající ná-
jemnicí Nikolou Andrlovou, bytem Nemocnič-
ní 1137/6, Krásná Lípa na dobu určitou do 31. 
3. 2022.

Komise pro hospodaření s byty
Usnesení RM č. 47 – 16/2021
RM jmenuje paní Hanu Rybárovou členem ko-
mise pro hospodaření s byty.

Pravidla pro pronájem městských 
bytů a bytů v domech se sociální 
službou v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 47 – 17/2021
RM schvaluje Pravidla pro pronájem měst-
ských bytů a bytů v domech se sociální služ-
bou v Krásné Lípě dle přílohy.

Byty - vyhlášení k pronájmu
Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 47 – 18/2021
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 

5, Nemocniční 1148/12, I. kategorie o velikosti 
1+1 (40,03 m2). Byt je vhodný pro max. 2 oso-
by. Veškeré opravy a úpravy si provede nájem-
ce na vlastní náklady.

Byty – vyhlášení k pronájmu 
Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 47 – 19/2021
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
20, Nemocniční 1148/12, byt I. kategorie o ve-
likosti 1+1 (38,36 m2). Byt je vhodný pro max. 
2 osoby. Veškeré opravy a  úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady.

Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 47 – 20/2021
RM se seznámila s průměrnou roční mírou in-
fl ace v roce 2020 a schvaluje nenavyšovat ná-
jemné z nebytových prostor v majetku města 
po celý rok 2021.

Nebytové prostory - dohoda k  nájemní 
smlouvě
Usnesení RM č. 47 – 21/2021
RM schvaluje Dohodu o výměně oken a o výši 
nájemného k Nájemní smlouvě č. 2015/22/26 
- 345 se společností Teta drogerie a  lékárny 
ČR s. r. o., Poděbradská 1162, Šestajovice, IČ 
26148579, dle přílohy.

Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa 
- Centrum Českého Švýcarska - Etapa III. - 
zhotovitel
Usnesení RM č. 47 – 22/2021
RM projednala Zprávu o  posouzení a  hod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu III. kategorie "Snížení světelného zne-
čištění - Krásná Lípa - Centrum Českého Švý-
carska - Etapa III." vypracovanou komisí pro 
výběrová řízení. RM schvaluje pořadí fi rem dle 
výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo č. 2021/11/14 - 70 s vítězným 
uchazečem, kterým je fi rma Global Lighting s. 
r. o., Na příkopě 393/11, Praha 1, IČ 24216950, 
dle přílohy.

Bike Boxy - Krásná Lípa - Centrum Českého 
Švýcarska - zhotovitel
Usnesení RM č. 47 – 23/2021
RM projednala Zprávu o  posouzení a  hod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu III. kategorie "Bike Boxy - Krásná Lípa 
- Centrum Českého Švýcarska" vypracovanou 
komisí pro výběrová řízení.
RM schvaluje pořadí fi rem dle výše nabídkové 
ceny.RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 
2021/11/14 - 74 s  vítězným uchazečem, kte-
rým je fi rma SaM silnice a  mosty Děčín a. s., 
Oblouková 416/39, Děčín, IČ 25042751, dle 
přílohy.

Schválení výjimky z  pravidel dotačního 
programu
Usnesení RM č. 47 – 24/2021
RM doporučuje ZM schválit výjimku z pravidel 
Dotačního programu na podporu výstavby RD 
Marku Hejnému, Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa, 
spočívající v překročení dvanáctiměsíční lhůty 
pro předložení povolení stavby RD.

Dotace na podporu výstavby RD
Usnesení RM č. 47 – 25/2021
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní 
smlouvu č. 2021/15/15 - 77 o  poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2021 
pro Dotační program na podporu výstavby 
rodinného domu s  Markem Hejným, bytem 
Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa, ve výši 37 480 Kč, 
dle přílohy.

Kupní smlouva
Usnesení RM č. 47 - 26
RM schvaluje Kupní smlouvu o  odběru be-
tonu a  betonových směsí pro rok 2021 č. 

2021/34/17 - 71 s fi rmou Českomoravský be-
ton a. s., se sídlem Beroun 660, Beroun, poboč-
ka Rumburk, IČ 49551272, dle přílohy.

Zpráva o  inventarizaci majetku a  závazků 
města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 – 27/2021
RM schvaluje Zprávu o  inventarizaci majetku 
a závazků města Krásná Lípa za rok 2020.

Správní rada České Švýcarsko, o. p. s.
Usnesení RM č. 47 – 28/2021
RM schvaluje jmenování Ing. Jiřího Anděla, 
CSc., primátora města Děčín, členem správní 
rady České Švýcarsko, o. p. s.

Máme rádi kulturu
Usnesení RM č. 47 – 29/2021
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace a re-
alizaci projektu Máme rádi kulturu z Programu 
rozvoje venkova přes MAS Český sever, z. s. , 
Fische 421 a doporučuje schválit uzavření Do-
hody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR č. 2021/15/19 - 75 dle přílohy.

Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 47 – 30/2021
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci 
č. 2021/17/12 - 78 s Mgr. Karlem Jarolímkem, 
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa, dle přílohy.

2. rozpočtové opatření 2021
Usnesení RM č. 47 – 31/2021
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové 
opatření rozpočtu města Krásná Lípa dle pří-
lohy.

Dar
Usnesení RM č. 47 – 32/2021
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 
2021/13/13 - 79 s Kateřinou Švecovou, Krásná 
Lípa dle přílohy.

Technická výpomoc
Usnesení RM č. 47 – 33/2021
RM schvaluje technickou výpomoc pro spolky 
na akce konané v roce 2021 dle žádostí a před-
ložené přílohy.

Pravidla elektronické podatelny MěÚ Krás-
ná Lípa
Usnesení RM č. 47 – 34/2021
RM schvaluje Pravidla elektronické podatelny 
MěÚ Krásná Lípa dle přílohy.
 
Zpráva o plnění úkolů ze 45. RM
Usnesení RM č. 47 – 35/2021
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 
45. RM bez připomínek.

IV. Informace
Informace
 
RM projednala následující informace a zápisy:
-  nesouhlas Květuše Skácelíkové se směnou 

pozemků,
-  nesouhlas Ireny Markové se směnou po-

zemků,
-  nesouhlas Stanislava Kaděry se směnou po-

zemků,
-  nesouhlas Mileny Kinkorové, Jaroslava Kin-

kory a  Zdeňka Hiršnala s  usnesením RM č. 
46 - 13/2021,

-  zápis z jednání ve věci směny pozemků,
-  usnesení RM Ústí nad Labem - stanovisko 

k ukončení těžby uhlí,
-  zápis z jednání Komise výstavby a životního 

prostředí ze dne 9. 3. 2021.

Jan Kolář, 
Jana Drobečková


