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Příští číslo vyjde dle možností

Očkování proti Covid-19

Provoz zahájil Lužickohorský rychlík, 
v Krásné Lípě ho čekalo přivítání

Zásluhou příspěvkové organizace Kostka 
Krásná Lípa, která zajistila očkovací tým z Ústí 
nad Labem a nechala naočkovat naše seniory 
v domech se sociální službou v cílové skupině 
80+, se povedlo znovu domluvit tento tým, 
který byl ochotný přijet naočkovat i další sku-
pinu. Tou byli senioři ve věku 70+, pedagogič-
tí pracovníci a  pracovníci zajišťující přímou 
péči. Díky skvělé práci p. Cupalové z  Kostky, 
p. Starostové a p. Malinové jsme dokázali pro-
střednictvím očkovacího týmu proočkovat 
250 osob z  řad našich obyvatel, pedagogů 
a  dalších z  cílové skupiny, dokonce se nám 
podařilo očkovat i tři osoby s chronickým one-
mocněním. Organizace celé akce byla velmi 
náročná, ale výsledek je úžasný. Nyní se při-
pravujeme na další očkování. Domluvili jsme 
termín pro skupinu 65+ a chronicky nemocné, 
a to na 11. května. Díky tomu se povede pro-
očkovat další velkou skupinu našich obyvatel. 
Informace, jak se na toto očkování přihlásit, 
najdete uvnitř tohoto Vikýře. Registrační cen-
trum je opět zřízeno v obřadní síni v přízemí 
budovy radnice.

Jana Drobečková, místostarostka města

Živou hudbou, průjezdem symbolickou vodní 

branou připravenou našimi hasiči, přivítáním 

chlebem a  solí a  křtem směrové tabule jsme 

v neděli 18. dubna na krásnolipském nádraží 

oslavili první příjezd Lužickohorského rychlí-

ku. Rychlík Praha – Krásná Lípa – Mikulášovice 

je po desetiletích opět přímým spojením Pra-

hy s Lužickými horami a Českým Švýcarskem. 

Vlak ze 70. let minulého století je sestaven 

z  motorové lokomotivy "Zamračená" řady T 

478.1 a  klasických kupátkových vozů zacho-

vaných v původním provedení. Jezdí v soboty, 

neděle a státem uznaných svátcích do 31. 10. 

2021. Jízdní řád a další informace a zajímavosti 

najdete na webu www.kzc.cz.

Prvního dubna 2021 proběhla v našem kulturním domě vakcinace krásnolipských seniorů 70+, pe-

dagogů základní školy a pracovníků zajišťující přímou péči. Potěšil nás obrovský zájem. S dopravou 

spoluobčanů na základě individuálních požadavků vypomohli naši hasiči.



strana 2 23. dubna 2021

Výsledek přezkumu 
hospodaření města 

za rok 2020

Jak jsme třídili domácí spotřebiče v roce 2020?

Zemřel Karlheinz Blaschke – významný krásnolipský rodák

Zpráva nezávislého auditora o přezkumu hos-

podaření města Krásná Lípa za rok 2020 opět 

říká, že nebyly zjištěny žádné chyby a  nedo-

statky. Máme samozřejmě radost. Dík patří 

všem pracovníkům městského úřadu, ale pře-

devším ekonomickému úseku.

Díky lidem, kteří třídí, se Krásná Lípa může 

v roce 2020 pochlubit sběrem starých domá-

cích spotřebičů určených ke zpětnému odbě-

ru a recyklaci o hmotnosti 26,8 t. Na každého 

obyvatele tak připadá 7,72 kg vysloužilých 

spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elek-

třiny a produkce skleníkových plynů, celosvě-

tově omezena těžba ropy a železné rudy, a re-

cyklací se pokryla i  část dodávek mědi nebo 

hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos vyčísluje Osvědčení o podílu 

na zlepšení životního prostředí, které na zá-

kladě dosažených výsledků vystavil kolektivní 

systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spo-

třebičů Elektrowin.

V osvědčení jsou zahrnuty domácí elektrické 

spotřebiče, jako jsou např. lednice, myčky, 

žehličky apod. Zahrnuta v něm není elektro-

nika – počítače, televize, rádia atd.

25. prosince minulého roku zemřel 

v  Moritzburgu saský historik, rodák z  Krásné 

Lípy, prof. dr. Karlheinz Blaschke. Jeho práce 

k dějinám míšeňské diecéze se dotkly i vývo-

je organizace církevní správy Šluknovského 

výběžku.

Narodil se v  Krásné Lípě v  rodině strojního 

zámečníka 4. října 1927. Později vyrůstal v Lip-

sku, kde na univerzitě studoval historii, germa-

nistiku a latinu. Během jeho působení v Hlav-

ním státním archivu v  Drážďanech v  letech 

1951–1968 vznikl čtyřsvazkový seznam sas-

kého místopisu. Svým otevřeně křesťanským 

postojem platil za nepříjemného kritického 

ducha, který se vyhýbal marxistickému pojetí 

dějin.

Roku 1990 se stal honorárním profesorem na 

univerzitě v  Marburgu a  následujícího roku 

byl Blaschke jmenován hlavním vedoucím 

Referátu pro archivnictví při saském minister-

stvu vnitra. V roce 1992, ve věku téměř 65 let, 

přijal profesuru na nově založené katedře sas-

kých zemských dějin na Technické univerzitě 

v Drážďanech. Byl vytrvalým pracovníkem na 

dlouholetých projektech, jako byl saský mís-

topis a  systematická indexace úředních knih 

z  16. století. Historický místopis Saska vyšel 

v knižní podobě roku 2006.

Blaschke získal řadu uznání a čestných členství 

ve vědeckých organizacích. V  roce 1999 mu 

bylo za jeho dílo propůjčeno jediné německé 

spolkové vyznamenání – Záslužný řád Spolko-

vé republiky Německo 1. třídy. Mezi jeho české 

nositele patří např. Václav Havel, Karel Schwar-

zenberg nebo Tomáš Halík.

Ačkoli žil v Krásné Lípě jen do svých dvanácti 

let, měl o  ni značný zájem a  znalosti. V  rum-

burském muzeu se dochovala olejomalba Au-

gusta Frinda z roku 1892, zachycující Blaschke-

ho praděda Julia Spanihela v jeho zámečnické 

dílně v Krásné Lípě.

Karel Stein

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
2020 26 797

319,79

15 710,16

161 723,53

123

588

161 724

15 413,96

632

544,05

96 720

672,08

44 806

12.03.2021
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Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci 
krásnolipského nádraží pokračuje

Druhá šance pro puštíka

Spolu s paní architektkou Evou Cerhovou jsme 
8. dubna řešili např. členění a barevnost fasá-
dy, oken, barvu střechy, venkovní dlažby atd. 
Do poloviny roku by měla být projektová do-

kumentace komplet hotová. Následně vydáno 
stavební povolení a v příštím roce se snad za-
čne rekonstruovat.

V  pondělí 12. dubna 2020 bylo pracovníky technických služeb 
města Krásná Lípa nalezeno na zemi schoulené mládě puštíka 
obecného. Po prvotním ohledání jsme zjistili, že mládě není zra-
něné, a že po opuštění hnízdní budky v místním městském par-
ku nejspíše neopatrně slétlo až na zem (nebo jej shodil nárazový 
vítr). S ohledem k tomu, že se jednalo o městský park nedaleko 
centra města (s  blížícím se zhoršením počasí), rozhodli jsme se 
dát puštíkovi ještě jednu šanci a  vysadit ho na nejbližší strom 
či jej vrátit do hnízdní budky. Nakonec jsme zvolili umístění do 
hnízdní budky.
Děkujeme všímavým pracovníkům města Krásná Lípa, že jim 
osud puštíka nebyl lhostejný a ozvali se nám.
Publikováno z ofi ciální FB prezentace Správy NP České Švýcarsko.

SVOZ separovaného 
odpadu vždy ve čtvrtek 
v lichém týdnu 
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: 29. 4. | 13. 5.
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

Kůrovec likviduje i městské lesy, ale část dřeva dokážeme zpracovat pro vlastní potřebu. V tomto pří-

padě na úpravu oplocení přístupu u kyjovského hřbitova.

Asistent prevence 
kriminality 
V  případě potřeby můžete kontaktovat našeho 

asistenta prevence kriminality na tomto 

telefonním čísle: 773 766 938.

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

Nalezené mládě bylo přesunuto do čisté papírové krabice. V ní počkalo přibližně 
dvacet minut, než dorazil stromolezec. Foto: Jakub Juda
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Tak nějak jsme si zvykli, že většina věcí v na-
šem městě funguje tak jak má a považujeme 
to za samozřejmost. Proto ani nepřekvapilo, 
že po několika mírných zimách naše Technic-
ké služby nezaskočila v  uplynulých měsících 
trošku větší sněhová nadílka a dle mého názo-
ru se s letošní zimní sezonou vypořádali se ctí. 
O příkladech kvalitní práce naší radnice bych 
mohl napsat obsáhlý článek, ale to jsem v tuto 
chvíli neměl v úmyslu.
Staraje se o  své zdraví, projevil jsem zájem 
o  očkování proti koronaviru. Dcera mne při-
hlásila do celostátního očkovacího registru, 
bylo mi řečeno, že očkování proběhne v  Dě-
číně či v  Rumburku, obdržel jsem přísluš-
ný očkovací kód a  poslušně jsem čekal. Ne 
dlouho a  k  mému překvapení nabídka přišla 
přímo z  našeho města. Na počátku měsíce 
března mne a  mnoho dalších krásnolipských 
občanů 70+ oslovila místostarostka p. Dro-
bečková s  nabídkou očkování v  Krásné Lípě 
v konkrétní den a čas. Vydatná pomoc pro nás 
pro všechny. Perfektně připravená akce prove-
dená sehraným týmem nejenom zdravotních 
pracovníků, pracovníků Městského úřadu (p. 
Starostová a  p. Malinová) a  samozřejmě za-
městnanců Komunitního centra Kostka (oni 
zajistili očkování v  Domech z  pečovatelskou 
službou a následně společně s radnicí pozva-

li zdravotníky k  očkování tak, jak o  něm píši 
výše). Výborná práce.
A opět bych se mohl vrátit na začátek. Že se 
o nás město stará i po stránce očkování se mi 
chtělo považovat za samozřejmost. Není. Stačí 
se zeptat svých přátel, příbuzných a známých 
jak se (ne)starají jinde. A, nebo dotační politi-
ka města ve vztahu ke spolkům a  zájmovým 
organizacím organizovaným v  našem městě. 
Vím přesně, že to samozřejmost všude není. 
Ale opět jsem odbočil. Chtěl jsem být stručný 
a pouze pár slovy vyjádřit vzpomínaným po-
děkování a  ujištění, že si jejich práce vážíme 
a oceňujeme jí.

Určitě nejenom za sebe Jan Douda

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Osobní asistence
Domácí péče o  seniory 

a osoby se sníženou soběstačnos  “
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302

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

Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy

sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 053 011

Poděkování

Poděkování

Přechodné uzavření turistických cest 
v oblasti Černé brány a Brtnického hrádku

Pozor – změna umístění sběrných nádob 
na tříděný odpad

Ráda bych prostřednictvím Vikýře poděkovala 
paní Mgr. Romaně Cupalové, sociální pracov-
nici z  organizace Kostka Krásná Lípa, za vel-
mi ochotnou pomoc s registrací na očkování 
proti Covid-19 a ostatním pracovníkům, kteří 
zajišťovali samotné očkování.
Dále velice oceňuji zajištění dopravy seniorů 
panem Danitou z  organizace Dobrovolných 
hasičů Krásná Lípa.

Alena Králová 

Z důvodu vysokého nebezpečí pádu smrkových 
souší na turis  cké cesty Správa Národního par-
ku dočasně uzavírá modře značenou turis  ckou 
cestu v úseku mezi Hadím pramenem a Pa-
nenskou jedlí, žlutě značenou turis  ckou cestu 
Hřebcovým dolem a zeleně značenou turis  c-
kou cestu v úseku mezi křižovatkou Písečná brá-
na a údolím Vlčího potoka.
Rozpad smrkových souší po kůrovcové kalamitě 
podél uvedených cest již dospěl do takového 
stádia, že není možné zaručit jejich stabilitu 
a tedy ani bezpečnost procházejících návštěv-
níků.
Správa Národního parku České Švýcarsko ape-
luje na návštěvníky, aby se po uzavřených ces-
tách nepohybovali. V případě úrazu nebezpečí 
vystavují nejen sebe, ale také pracovníky zá-
chranných složek.
Pro dočasně uzavřené cesty správa parku hledá 
řešení, jak je zprůchodnit při současném mi-
nimalizování rizik pro návštěvníky. Přístup pro 
jednotlivé cesty je individuální a závisí mimo 
jiné na významu jednotlivých cest. Cesty, kte-
ré jsou významné pro složky záchranného sys-
tému, jsou udržovány prioritně. Tam, kde to 
bude možné, bude provedeno bezpečnostní 
kácení s ponecháním pokácených stromů na 
bezpečném místě nebo budou vyznačeny ob-

chůzné trasy vedoucí bezpečnějšími porosty. 
V případě, že žádná z uvedených možnos   není 
realis  cká, může dojít k uzavření turis  cké ces-
ty na delší dobu, než dojde k pádu převažující 
čás   smrkových souší. Poté budou cesty opět 
zprůchodněny.
Správa Národního parku České Švýcarsko žádá 
návštěvníky o pochopení nastalé situace. Jed-
ná se o přírodní proces související se spontánní 
přeměnou stanovištně nepůvodních smrko-
vých monokultur založených lidmi před zhruba 
90 lety a odumřelých zejména v letech 2018 
a 2019, kdy se jimi kvůli nepříznivým klima  c-
kým podmínkám, které je oslabily, začal masiv-
ně šířit lýkožrout smrkový. 
Publikováno z ofi ciální webové stránky NP Čes-
ké Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (h  ps://
www.npcs.cz) 
Správa Národního parku České Švýcarsko upo-
zorňuje na vysoké nebezpečí pádu stromů 
a jejich čás   na celém území parku. Nabádá 
ke zvýšené opatrnos  , zvláště za silného větru, 
deště, sněžení nebo námrazy. Dbaní upozorně-
ní umístěných v terénu a dodržování pravidel 
pro návštěvu národního parku. Po proběhnu   
rozpadové fáze souší budou turis  cké cesty ve-
doucí zmlazujícím se lesem opět po mnoho let 
bezpečně průchodné, doplňuje správa.

Po dobu rekonstrukce komunikace (Kyjovská 
ulice) bude stanoviště sběrných nádob na tří-
děný odpad Kyjovská „u  rybářů“ zrušeno. Po 
dokončení stavebních prací budou nádoby 
vráceny zpět na původní místo. Tříděný odpad 
je možno odevzdat také ve Sběrném dvoře 
města Krásná Lípa (https://www.krasnalipa.
cz/odpady.php).
Děkujeme za pochopení.
Případné dotazy: 
L. Fritscheová, tel.: 778 757 426, 412 354 833, 
e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz

Město Krásná Lípa, odbor výstavby, investic 
a životního prostředí
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Vyšel kalendář 
výletních nostalgických 

vlaků 2021

Rozhledny na Dymníku a Vlčí hoře jsou otevřeny

Mariina vyhlídka je ofi ciálně přístupná

Mezi výletními vlaky v  něm najdete i  letošní 
novinku – již zmiňovaný Lužickohorský rych-
lík. Kalendář je k dispozici ke stažení na webu 
www.kzc.cz a nechybí v něm ani pozvánka do 
Krásné Lípy.

Zajímavým tipem na výlet je vždy i  návštěva 
rozhledny. Dvě z  nich najdete poblíž Krásné 
Lípy. O obě se stará KČT Krásná Lípa. Rozhled-
na na vrchu Dymník je vysoká 17 m (78 vnitř-
ních schodů) a její vrchol je zakončen proskle-
nou vyhlídkovou terasou. Za dobrého počasí 
jsou z ní vidět některé vrcholky Krkonoš (Vy-
soké kolo), Jizerských hor (Smrk, Ještěd), Ži-
tavských hor (Hvozd), Lužických hor (Luž, Jed-
lová, Studenec), Českého středohoří (Sedlo, 
Milešovka, Kletečná, Lovoš), Labských pískov-
ců (Děčínský sněžník), NP České Švýcarsko, NP 
Saské Švýcarsko a řadu dalších včetně mnoha 
měst a obcí v okolí rozhledny. Pod rozhlednou 
najdete občerstvení v příjemné restauraci Pod 
Dymníkem s rozlehlým parkovištěm a nádher-
ným fotbalgolfovým areálem.   
Rozhledna na čedičovém lesním vrcholu 
Vlčí hory má výšku 19 m (65 vnitřních scho-
dů). Z  vyhlídkové zasklené plošiny je krásný 
kruhový výhled na Krkonoše, Žitavské hory, 
Lužické hory, České středohoří, Krušné hory, 
Labské pískovce, NP České Švýcarsko a  NP 
Saské Švýcarsko. Za velmi dobré viditelnosti 
je vidět i  část Jizerských hor a  Krkonoš. Vrch 
Vlčí hory je vulkanického původu z  obdo-
bí třetihor. Zajímavostí je sloupcovitý čedič, 
který díky tomu, že obsahuje magnetovec, 
odchyluje střelku kompasu až o 40 stupňů od 
správného směru. Rozhledna je součástí Kö-
glerovy naučné stezky. K rozhledně se můžete 
přiblížit i romantickou lokálkou na trati Krásná 
Lípa (Rumburk) – Mikulášovice s výstupem ve 
stanici Panský.
V letním období (od 1. 4. do 31. 10.) je rozhled-
na Vlčí hora otevřena každý den od 9:00 do 
17:00, rozhledna Dymník od 10:00 do 17:00. 

Po domluvě (tel.: 721 516 312) je možné pro 
skupiny otevřít rozhlednu i  mimo uvedené 
otevírací doby. Na rozhlednách je možné za-
koupit i drobné suvenýry.
Zdroj: Klub českých turistů Krásná Lípa, 
www.kctkrasnalipa.cz

V  dobou podmíněné komorní atmosféře byl 
v pátek, 9. dubna 2021, ofi ciálně předán nový 
altán na Mariině vyhlídce veřejnosti k užívání. 
Symbolického aktu otevření vyhlídkového 
altánu se zúčastnili autor současného řešení, 
projektant Václav Jára, starosta obce Jetřicho-
vice Marek Kny a  ředitel Správy Národního 
parku České Švýcarsko Pavel Benda. Současně 
si při setkání připomenuli nedávné 165. výročí 
svatby Ferdinanda a Marie Anny Kinských (5. 
dubna). Kněžna Marie Anna altán obdržela 
jako svatební dar od svého chotě, knížete Fer-
dinanda Kinského. Původní altán z roku 1856 
se stal předlohou toho současného.
Altány na Mariině vyhlídce během času něko-
likrát měnily svou podobu i účel. Předposlední 
v řadě pocházel z roku 2006, vznikl jako náhra-

da po požáru dřívější vrcholové chatky v roce 
2005. Vstup do něj byl uzavřen na podzim 
2018, po odhalení rozsáhlé hniloby nosných 
trámů. Vzhledem k nemožnosti snadné opra-
vy poškozených nosných částí Správa Národ-
ního parku České Švýcarsko zvolila vytvoření 
trvanlivější ocelové konstrukce, obložené prv-
ky z modřínového dřeva.
Vzhledově se nový altán přiblížil historickému 
stavebnímu slohu využívaném v  regionu pro 
podobné stavby. Návrh konstrukce vytvořil 
varnsdorfský projekční ateliér Forwood, stav-
bu dodala stavební fi rma HANTYCH s. r. o.

Publikováno z  ofi ciální webové stránky NP 
České Švýcarsko a  CHKO Labské pískovce 
(https://www.npcs.cz)

Nový altán na Mariině vyhlídce je inspirován altánem původním, který byl na skále vystavěn v roce 
1856. Foto: Tomáš Salov
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Probíhá sčítání lidu, domů a bytů. 
Sečíst se můžete i online

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

Do konce května 
lze požádat 

o retrostipendium 

Městská knihovna je 
opět otevřena. Těšíme 

se na vás

Svoz tříděného 
odpadu – pytlový svoz

Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčí-

tacím komisařem se do 11. 5. 2021 můžete 

sečíst online, 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.

Při vstupu do budovy úřadu mějte, prosím, za-

kryté dýchací cesty respirátorem. Využijte bez-

kontaktní dezinfekční stojan v  chodbě úřadu 

a dodržujte bezpečný 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. 10. 2021.

Student, který nastoupil do 1. ročníku střední 
školy, může nyní požádat o  retrostipendium. 
To je vypláceno měsíčně ve výši až 1500 Kč. 
Dále může získat jednorázový příspěvek na 
školní pomůcky ve výši 2000 Kč. Podmínkou 
je, že minimálně jeden z rodičů má pouze zá-
kladní vzdělání a student o stipendium požá-
dá do 30. 5. 2021. 
Jak stipendium funguje? Studenti se ve 
smlouvě zavazují dodržovat dané podmínky. 
Nejdůležitější z nich je prospěch, tedy aby ve 
čtyřech vybraných klíčových předmětech ne-
byl hodnocen známkou horší než 3. Stejnou 
váhu má nízká absence ve škole. Každý měsíc 
se student schází s poradcem, který ověří pl-
nění podmínek a  potřebu další podpory ve 
studiu. Podrobná pravidla naleznete na www.
komunitnicentrum.com. Po splnění podmí-
nek je studentovi vyplaceno retrostipendium. 
Na konci školního roku je možné za dobré vý-
sledky získat bonus ve výši 2000 Kč.
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem 
v  tísni rozděluje Retrostipendia Albatros. Cí-
lem retrostipendijního programu je podpora 
studenta v úspěšném absolvování školy. Aktu-
álně Kostka podporuje 22 studentů.
Kateřina Luňáková, tel. 775 441 238, Kostka 
Krásná Lípa, p. o.

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! 

Otevírací doba: pondělí 13:00 – 16:30, úterý 

9:00 – 11:30 a  13:00 – 16:30, středa 13:00 – 

16:30, čtvrtek 9:00 – 11:30, pátek zavřeno.

Kontakt: Městská knihovna Krásná Lípa, Ma-

sarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 

837, e-mail: knihovna@krasnalipa.cz.

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

Nabídka majitelům psů
Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každé-

mu 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 po-

užívání sáčků na psí exkrementy. 
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Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 29. 3. 2021

1. Plán jednání ZM
Usnesení ZM č. 14 – 01/2021
ZM schvaluje upravený plán jednání zastupi-
telstva města na rok 2021 dle přílohy a delegu-
je starostu města ke změně termínu zasedání 
v  návaznosti na aktuální epidemiologickou 
situaci či jiné nepředvídatelné situace.

2. Zprávu o plnění úkolů
Usnesení ZM č. 14 – 02/2021
ZM bere na vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 13. ZM.

3. Bezpečnostní situace a prevence 
kriminality
Usnesení ZM č. 14 – 03/2021
ZM bere na vědomí Zprávu o  bezpečnostní 
situaci a prevenci kriminality ve městě, před-
loženou npor. Mgr. Františkem Steinbachem, 
vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR, dle 
přílohy.

4. Činnost o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení ZM č. 14 – 04/2021
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. 
České Švýcarsko předloženou Janem Šmídem, 
ředitelem společnosti, dle přílohy.

5. Stav majetku města
Usnesení ZM č. 14 – 05/2021
ZM bere na vědomí Zprávu o  stavu majetku 
města (projekty, investice) předloženou Ja-
nem Kolářem, starostou města, dle přílohy.

6. Odpadové hospodářství města 
Krásná Lípa 2016 - 2020
Usnesení ZM č. 14 – 06/2021
ZM bere na vědomí Zprávu o  odpadovém 
hospodářství města Krásná Lípa předloženou 
Janem Kolářem, starostou města, dle přílohy.

7. Program rozvoje města Krásná Lípa 
na období let 2021 - 2027
Usnesení ZM č. 14 – 07/2021
ZM schvaluje Program rozvoje města Krásná 
Lípa na období let 2021 - 2027.

8. Strategie rozvoje mikroregionu Sever 
na období 2020 - 2030
Usnesení ZM č. 14 – 08/2021
ZM projednalo a  schvaluje Strategii rozvoje 
mikroregionu Sever na období 2020-2030,      
dle přílohy.

9. Nemovitosti - prodej objektu 
Nemocniční 952/18
Usnesení ZM č. 14 – 09/2021
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 952 na 
st. p. č. 962 a  st. p. č. 962, p. p. č. 334/2  v  k. 
ú. Krásná Lípa, ulice Nemocniční, manželům 
Milanovi a Lucii Pešírovým, oba bytem Štefá-
nikova 575/11, Krásná Lípa, z  důvodu nízké 
nabídnuté kupní ceny.

10. Byty - smlouva o uzavření budoucí kup-
ní smlouvy - byt č. 12, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 14 – 10/2021
ZM schvaluje pronájem bytu a  převod práv 
a  závazků vyplývající ze Smlouvy o  uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2015/40/26-229 
na byt č. 12, Nemocniční 1149/12a, uzavře-
né     s Alenou Malíkovou, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa, na Petra Malíka, bytem 
Bělohorská 150/257, Praha 6.

11. Prodej st. p. č. 602/2, p. p. č. 2237/1, p. p. 
č. 2236/2 a p. p. č. 2236/1,                       
vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 11/2021
ZM na základě cenové nabídky schvaluje 
prodej st. p. č. 602/2 o výměře 96 m2, p. p. č. 
2237/1 o výměře 253 m2, p. p. č. 2236/2 o vý-
měře 622 m2 a p. p. č. 2236/1 o výměře    60 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 
rodinného domu v tomto pořadí:
1. Mudr. Oumar Baldé, Západní 2750, Varn-
sdorf za cenu 250 tis. Kč,
2. Lukáš Pakandl, Malátova 790/2, Krásná Lípa  
za cenu 80 tis. 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.

12. Prodej st. p. č. 320, st. p. č. 321, p. p. č. 
435, p. p. č. 436 a části p. p. č. 433, vše k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 12/2021
ZM na základě cenové nabídky schvaluje pro-
dej st. p. č. 320 o výměře 229 m2, st. p. č. 321 
o výměře 62 m2, p. p. č. 435 o výměře 308 m2, 
p. p. č. 436 o výměře 15 m2 a části p. p. č. 433 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa včetně opěrné zdi za 
účelem výstavby rodinného domu v  tomto 
pořadí:
1.  Barbora Bublíková, Na Honech III 4931, Zlín 
a  Jakub Ježek, Sokolovská 568/308, Praha 9                                
za cenu 155 tis. Kč,
2.Georgiy Ruban, Kovanická 92, Poděbrady za 
cenu 120 tis. 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.

13. 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 ZM č. 14 – 13/2021
ZM schvaluje 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 vý-
měře 1016 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Janě Novákové, by-
tem 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 nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

14. Prodej části p. p. č. 790, části p. p. č. 791 
a části st. p. č. 532, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 14/2021
ZM schvaluje 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 výstavby 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 

Informativní rozbor 
pitné vody

Nabídka Kostky Krásná Lípa

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.

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 

Nanofiltry do látkových roušek  
(prodej 5 ks za 10 Kč) výdej v komunitním centru Krásná Lípa  

Potravinová a materiální 
pomoc 

osoby v nouzi 
(samoživitelky apod.) Šluknovsko Bc. Ilona Weinerová 

tel. 774 700 499 

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež a pomoc s distanční 
školní výukou 

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

Poradenství při řešení obtížné 
životní situace osoby v krizi Šluknovsko 

Mgr. Romana Cupalová 
tel. 777 291 359 

Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi rodiny v krizi Šluknovsko Mgr. Renáta Kučerová 

tel. 774 974 583 
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Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

15. Prodej p. p. č. 2393/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 15/2021
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2393/3 o výměře 
1135 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 
rodinného domu Karlu Dvořákovi, bytem Kři-
žíkova 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 vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. 
ZM neschvaluje vyjmutí ceny porostů z jistiny.

16. Prodej p. p. č. 1880/25, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 16/2021
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1880/25 o výmě-
ře 1116 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zří-
zení zahrady Jiřímu a  Renatě Klugovým, oba 
bytem Rooseveltova 22, Krásná Lípa za cenu       
62 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

17. 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 ZM č. 14 – 17/2021
ZM schvaluje 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 zřízení zahrady Ivanu 
Balážovi, bytem Jugoslávská 959/15, Krásná 
Lípa za cenu 47 250 Kč. Kupující uhradí veške-
ré náklady s prodejem spojené.

18. Prodej části p. p. č. 1902/5, 
k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 18/2021
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1902/5 o vý-
měře 810 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zříze-
ní zahrady Monice Čechové, bytem Havlíčkova 
605/22, Krásná Lípa za cenu 40 500 Kč. Kupují-
cí uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

19. Prodej p. p. č. 2969/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 19/2021
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2969/1 o výměře 
173 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Ireně a  Václavu Sojkovým, oba by-
tem Dolní Chřibská 159, Chřibská za cenu 
17 300 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

20. Prodej části p. p. č. 1080, 
k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 14 – 20/2021
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1080 o  vý-
měře 85 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení 
zahrady 4/6 podílu Milanu Černému (1949), 
bytem Březinova 1902/18, Teplice, 1/6 podílu 
Slavomíru Černému, bytem Úpořiny 53, Bys-
třany a  1/6 podílu Milanu Černému (1976), 
bytem Březinova 1902/18, Teplice za cenu 4 
250 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.

21. Prodej části p. p. č. 1080, 
k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 14 – 21/2021
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1080 o výmě-
ře 140 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení 
zahrady Marii a Petru Juklíčkovým, oba bytem 

Krásný Buk 61, Krásná Lípa za cenu   5 600 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené.

22. Prodej části p. p. č. 127/4, k. ú. Zahrady
Usnesení ZM č. 14 – 22/2021
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 127/4 (pů-
vodní číslo pozemku 1084), k. ú. Zahrady, Ma-
rii a Petru Juklíčkovým, oba bytem Krásný Buk 
61, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města.

23. Prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 23/2021
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krás-
ná Lípa Haně Rychtaříkové, bytem Pekárenská 
1442, Liberec z  důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města.

24. Prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 24/2021
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krás-
ná Lípa Mgr. Ivo Kratěnovi, bytem Londýnská 
254/7, Praha z  důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města.

25. 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 ZM č. 14 – 25/2021
ZM neschvaluje 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 přístu-
pu Heleně a  Zdeňku Margoliusovým, bytem 
U  Větrolamu 5, Praha 8 z  důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města. Přístup     k ob-
jektu žadatelů je řešen věcným břemenem.

26. Prodej p. p. č. 670, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 26/2021
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 670 o  výměře 
63 m2, k. ú. Krásná Lípa Miloslavu Oplovi, by-
tem Jugoslávská 86/6, Krásná Lípa a Ing. Len-
ce Oplové, bytem Na vyhaslém 3265, Kladno 
do doby schválení připravované změny č. 1 
Územního plánu města Krásná Lípa.

27. Prodej p. p. č. 589, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 14 – 27/2021
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 589 o  výměře 
829 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahra-
dy Marku Hejnému, bytem Dlouhý Důl, Krásná 
Lípa do doby schválení připravované změny č. 
1 Územního plánu města Krásná Lípa.

28. Prodej st. p. č. 468, p. p. č. 740 a p. p. č. 
742/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 28/2021
ZM neschvaluje 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 Hnu-
tovým, bytem Polní 661/4, Krásná Lípa z důvo-
du určení pozemků pro výstavbu.

29. Prodej p. p. č. 94, p. p. č. 97 a p. p. č. 98, 
vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 14 – 29/2021
ZM schvaluje 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 r-
mě Nobilis Tilia s. r. o., se sídlem Vlčí Hora 147, 
Krásná Lípa, IČ 25497006. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené.

30. Prodej p. p. č. 3051/23, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 30/2021
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3051/23 o  vý-
měře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemků do-
tčených stavbou Oprava a  rekonstrukce Kři-
nice     v Krásné Lípě pod Policií Povodí Ohře, 
s. p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, IČ 
70889988 za cenu dle znaleckého posudku ve 
výši 1 288 Kč. Cenu znaleckého posudku a po-
platek za vklad do katastru nemovitostí hradí 
kupující.

31. Odkoupení p. p. č. 69, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 31/2021
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 69 o výměře 
116 m2, k. ú. Krásná Lípa za cenu 8 000 Kč od 
JUDr. Břetislava Komana, se sídlem Bubenská 
25, Praha 7, IČ 11200138, insolvenčního správ-
ce dlužníka OPZ PLUS, a. s., se sídlem Hradeb-
ní 761/3, Praha 1, IČ 45274835. ZM schvaluje 
Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy kupní 
č. 2021/10/19 - 65 a následné uzavření kupní 
smlouvy dle přílohy.

32. Odkoupení části p. p. č. 25/1 a části p. p. 
č. 24/1, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 14 – 32/2021
ZM neschvaluje odkoupení části p. p. č. 25/1 
a části p. p. č. 24/1, vše k. ú. Vlčí Hora od Libu-
še Steckerové, bytem Vlčí Hora 51, Krásná Lípa 
a RNDr. Martina Procházky, bytem Horáčkova 
1213/21, Praha do doby vyřešení věcného bře-
mene na uvedených pozemcích.

33. Darování části p. p. č. 26/1, 
k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 14 – 33/2021
ZM neschvaluje přijetí daru části p. p. č. 26/1, 
k. ú. Vlčí Hora od Libuše Steckerové, bytem Vlčí 
Hora 51, Krásná Lípa.

34. Směna pozemků - Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 14 – 34/2021
ZM neschvaluje 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, Krás-
ná Lípa z  důvodu nesouhlasného stanoviska 
MěÚ Rumburk, úsek silniční správní úřad s roz-
dělením p. p. č. 1461, k. ú. Vlčí Hora.

35. Prodej p. p. č. 1965/1, p. p. č. 1965/9 a p. 
p. č. 1964/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 35/2021
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1965/1 o výmě-
ře 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 vybudování apartmá-
nových a  rekreačních domků FJ Develop-
ment s. r. o., IČ 07857195, se sídlem Hradecká 
1152/11, Hradec Králové z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby ZŠ a MŠ Krásná Lípa.

36. Prodej p. p. č. 2146, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 36/2021
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2146 o výměře 
1079 m2, k. ú. Krásná Lípa Danielu Kylerovi, by-
tem Nová Ves 4, Rybniště a Ing. Petře Kylerové, 
bytem Na Valech 1680/5, Děčín z důvodu za-
chování přístupu k tůni č. 5.

37. Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 14 – 37/2021
ZM ruší usnesení ZM č. 11-10/2020 ze dne 7. 9. 
2020 o prodeji části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora 
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z důvodu odstoupení žadatele od koupě.
ZM neschvaluje vrácení kauce 10 000 Kč.

38. Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 14 – 38/2021
ZM ruší usnesení ZM č. 11-06/2020 ze dne 
7. 9. 2020 o prodeji p. p. č. 2164, k. ú. Krásná 
Lípa z důvodu odstoupení žadatele od koupě.

39. Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 14 – 39/2021
ZM ruší usnesení ZM č. 10-11/2020 ze dne 8. 6. 
2020 o prodeji st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 a p. 
p. č. 802/2, vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu uply-
nutí lhůty k podpisu a uhrazení kupní ceny.

40. Postup ve věci prodeje a užívání nemo-
vitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 40/2021
ZM schvaluje Postup ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 
dle upravené přílohy.

41. Schválení výjimky z pravidel 
dotačního programu
Usnesení ZM č. 14 – 41/2021
ZM schvaluje výjimku z  pravidel Dotačního 
programu na podporu výstavby RD panu Mar-
ku Hejnému, Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa, spo-
čívající v překročení dvanáctiměsíční lhůty pro 
předložení povolení stavby RD.

42. Dotace na podporu výstavby RD
Usnesení ZM č. 14 – 42/221
ZM schvaluje smlouvu na poskytnutí dota-
ce z programu Dotační program na podporu 
výstavby rodinného domu č. 2021/15/15 - 77 
s Markem Hejným, bytem Dlouhý Důl 19, Krás-
ná Lípa, ve výši 37 480 Kč, dle přílohy.

43. Oprava smlouvy č. 2020/16/15 - 279
Usnesení ZM č. 14 – 43/2021
ZM schvaluje opravu textu smlouvy č. 
2020/16/15 - 279 s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, spočívající 
v  opravě částky, poskytnuté jako náhradu za 
zřízení věcného břemene.

44. Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 14 – 44/2021
ZM schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 23 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní ko-
munikace p. p. č. 1101/1, k. ú. Krásná Lípa, v ul. 
Rumburská s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Tep-
lická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

45. Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 14 – 45/2021
ZM schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 24 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní ko-
munikace p. p. č. 3021, k. ú. Krásná Lípa, v ul. 
Bezručova s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplic-
ká 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

46. Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 14 -46/2021
ZM schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti 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.

47. Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 14 – 47/2021
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti 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.

48. Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 14 – 48/2021
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2021/16/15 - 27 na ve-
dení 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.

49. Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 14 – 49/2021
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, IČ 24729035, dle přílohy.

50. Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 14 – 50/2021
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 284, na ve-
dení zemního kabelu v pozemku místní komu-
nikace p. p. č. 1507, k. ú. Vlčí Hora, v části obce 
Vlčí Hora, s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, IČ 24729035, dle přílohy.

51. Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 14 – 51/2021
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2020/16/15 - 286, 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, IČ 24729035, dle přílohy.

52. Dotace
Usnesení ZM č. 14 – 52/2021
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace 
na zajištění činností v  oblasti cestovního ru-
chu   a provoz Domu Českého Švýcarska v roce 
2021 ve výši 800 000 Kč společnosti České 
Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, 
Krásná Lípa, IČ 25436911 a schvaluje uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/15/11 - 64 na 
poskytnutí individuální dotace, dle přílohy.

53. Členské příspěvky
Usnesení ZM č. 14 – 53/2021
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná 
Lípa na rok 2021 do:
1) HSRD ve výši 5 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 355 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 13 884 Kč,
4) Destinační fond ve výši 26 450 Kč,
5) DMO Lužické a Žitavské hory 
    ve výši 20 000 Kč,
6) DSO Sever ve výši 24 290 Kč,
7) MAS Český sever ve výši 500 Kč.

54. Kontrolní výbor ZM
Usnesení ZM č. 14 – 54/2021
ZM ukládá Kontrolnímu výboru ZM Krásná 
Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 2021:
- plnění usnesení RM a ZM,
- výběrové řízení při zadávání zakázek a výběr 
zhotovitele,
- dodržování předpisů a  norem při správě 
městského majetku.

55. Finanční výbor ZM
Usnesení ZM č. 14 – 55/2021
ZM ukládá fi nančnímu výboru ZM Krásná Lípa 
provést tyto kontrolní akce v roce 2021:
- kontrola přidělování fi nančních příspěvků 

městem v  rámci dotačního programu na 
opravy fasád, střech a oplocení v roce 2020,

-  kontrola přidělování dotací na podporu vý-
stavby rodinných domů v roce 2020,

-  kontrola přidělování fi nančních příspěvků 
městem na podporu kulturní, sportovní             
a tělovýchovné činnosti a práci s mládeží za 
rok 2020.

56. Dotace spolky
Usnesení ZM č. 14 – 56/2021
ZM schvaluje rozdělení dotací v  souladu 
s Dotačním programem na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mlá-
deží pro rok 2021 a uzavření příslušných veřej-
noprávních smluv dle přílohy.

57. Dotace neschválení
Usnesení ZM č. 14 – 57/2021
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům 
v souladu s Dotačním programem na podpo-
ru kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží pro rok 2021 dle přílohy.

58. Máme rádi kulturu
Usnesení ZM č. 14 – 58/2021
ZM schvaluje přijetí dotace a  realizaci pro-
jektu Máme rádi kulturu z  Programu rozvoje 
venkova přes MAS Český sever, z. s. , Fische 
421 a  schvaluje uzavření Dohody o  poskyt-
nutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR č. 
2021/15/19 - 75 dle přílohy.

59. Hasiči
Usnesení ZM č. 14 – 59/2021
ZM schvaluje Zásady spolupráce mezi městem 
Krásná Lípa a  Sborem dobrovolných hasičů 
Krásná Lípa, dle přílohy.

60. 2. rozpočtové opatření 2021
Usnesení ZM č. 14 – 60/2021
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.

61. Poplatek z pobytu
Usnesení ZM č. 14 – 61/2021
ZM schvaluje vzhledem k  epidemiologické 
situaci a vydaným opatřením v oblasti cestov-
ního ruchu nenavyšovat poplatek z pobytu na 
území města Krásná Lípa pro rok 2021.

Starosta města: 
Jan Kolář

Místostarostka města: 
Jana Drobečková

Ověřovatelé zápisu:
Drahoslava Lehoczká, Jiří Vích       


