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Příští číslo vyjde dle možností

Kulturní léto 2021
Jsme v druhé polovině jara a s nadějí očeká-
váme, že se konečně všechno v dobré obrátí 
a dočkáme se svobodného léta. Doby, kdy si 
budeme moci posedět s  přáteli, společně – 
bez omezení, vyrazit za zábavou, sportem i za 
kulturou. A  právě ona má nasazenou roušku 
už hodně dlouho. Je nejvyšší čas pomýšlet na 
její uvolnění. Ani letošní léto nebude u  nás 
v Krásné Lípě němé, ale oživí ho tóny hudby 
a  slova písní. Tak jako každý rok budou znít 
z kostela, kaple ve Vlčí Hoře, amfiteátru i kul-
turního domu. Do krásnolipského kostela 
si můžete přijít poslechnout housle Václava 
Hudečka, evropské hudební skvosty v podání 
tria Viaggio Musicale a Vivaldiho Čtvero roč-
ních dob v provedení Lucie Sedlákové-Hůlové 
a  Ensemble Lucis. Dva letní podvečery zpří-
jemní v amfiteátru kulturního domu písničkář 
Petr Lüftner a  country skupina Harcovníci. 
Kulturní dům rozezní koncert Českého filhar-
monického kvarteta a Ivo Kahánka. Ani kaple 
ve Vlčí Hoře nezůstane prázdná. V červenci se 
naplní tóny písní z Britských ostrovů v podá-
ní Věry Kláskové a jejího hosta a v srpnu tady 
zazní nezapomenutelné písničky Karla Kryla 
v pásmu nazvaném Salome. Na konci prázd-
nin vystoupí na krásnolipském náměstí zpě-
vák Petr Bende a  písničkář Vlasta Redl. Ještě 
v  září pozveme všechny na koncert dua Vla-
divojna La Chia a Terezie Kovalová, který pro-
běhne v industriálních prostorách firmy Novia 
Fachion. Nejen sportovce a sportovní fanouš-
ky dokáže do dění vtáhnout atmosféra cyklis-
tického závodu Škoda Auto Tour de Feminin, 
který se pojede v  červenci. Příznivce běhu, 
canicrossu, nordic walkingu, štafet zas potěší 
informace, že přípravy na Cross Parkmaraton 
2021 jsou v plném proudu.
Bohužel ani letos se vzhledem k  epidemio-
logickému stavu nebude konat klasický Po-
hádkový les se zastaveními s  pohádkovými 
bytostmi. Nahradí ho ale zajímavá alternativa 
s názvem Po stopách Pohádkového lesa – dět-
ská kvízová soutěž v  rozkvetlém městském 
parku.
Milovníci dobrého piva se zas budou mít mož-
nost sejít u příležitosti hudebně-pivovarského 
festiválku Krásnolipská nádhera, pořádaného 
letos již k  8. výročí otevření Pivovaru Falken-
štejn. Zapomenout nesmíme ani na Den Čes-
kého Švýcarska, který jsme nepřímo již zmí-
nili koncertem Petra Bendeho a Vlasty Redla 
a  Cross Parkmaratonem. Chybět ale nebude 
ani další program, včetně tradičního srazu le-
gendárních motocyklů Čechie-Böhmerland. 
A tak přežijme ve zdraví letošní jaro a  těšme 
se na krásné léto, které nás čeká.

V  rámci letošního kulturního léta mimořádný hudební zážitek slibuje i  koncert Václava Hudečka. 
Na klávesy ho doprovodí Lukáš Klánský a  koncert zazní v  kostele svaté Máří Magdalény v  sobotu  
12. června. Fotografie je z koncertu ze srpna loňského roku, který byl, vzhledem k protiepidemiolo-
gickým opatřením, velmi omezen počtem hostů. Tak snad letos bude situace mnohem příznivější.

Den Českého Švýcarska nás sice čeká až v závěru letních prázdnin, ale proč si již nyní nepřipomenout 
na co se těšit. Finálem Dne bývá tradiční koncert na Křinickém náměstí, stejně tomu bude i letos  
a těšit se můžeme již nyní na koncerty dva – Petra Bendeho a Vlasty Redla.



strana 2 28. května 2021

Aktuální dění 
v Krásné Lípě 

v mobilní aplikaci

Kyjovským údolím prošel před 78 roky 
tzv. Pochod smrti

SVOZ separovaného 
odpadu vždy ve čtvrtek 
v lichém týdnu 

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: 10. 6. | 24. 6.
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

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a  ne-
chte se informovat o   aktuálním dění nejen 
v  Krásné Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke 
stažení pro chytré telefony (tablety) s operač-
ním systémem Android nebo iOS (iPhone). 
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu na-
jdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, 
kterou rozkliknete a  ve vyhledávači zadejte 
Česká Obec. Více informací najdete na www.
krasnalipa.cz.

Před 15 lety město Krásná Lípa společně s Ži-
dovskou obcí v  Praze obnovilo pietní místo, 
které připomíná tragickou událost a  místo 
úmrtí 8 účastníků pochodu smrti v Kyjovském 
údolí. Dlouhá léta o  místo pečovali členové 
KČT Krásná Lípa. Původní opakovaně poško-
zovaný dřevěný informační sloupek byl na-
hrazen důstojným a  trvalejším kamenným 
pomníkem. Tragickou událost našich dějin si 
6. května, krátkým pietním aktem a položením 
květin, společně připomněli starosta Jan Kolář 
a senátor Zbyněk Linhart.
Na tzv. Pochod smrti se 19. dubna 1945 vyda-
la, pod dohledem příslušníků SS, skupina 580 
vězňů z  pracovního tábora ve Schwarzheide, 

kteří nuceně pracovali v chemičce společnosti 
BASF, jižně od Berlína. Jednalo se ve většině 
o židovské vězně z Osvětimi. Dlouhý pěší po-
chod a další útrapy velká část vězňů nepřežila 
a do Terezína, který byl cílem pochodu, dorazi-
lo 7. května 1945 asi jen 200 vězňů.
Příběh tohoto pochodu je zachycen v  knize 
Svědectví od přímého účastníka Alfreda Kan-
tora, v  níž je zachycen obrázek z  průchodu 
pochodu Kyjovským údolím i mapka se zákre-
sem trasy.

Ve čtvrtek 6. května jsme si pietním aktem při-
pomněli 76. výročí ukončení 2. světové války 
v Evropě
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Úklid Křinice nejen covidu, 
ale i počasí navzdory

Včelky uklízely svět

Nový regionální výrobek a zážitek 
z Českosaského Švýcarska v Krásné Lípě

Stejně jako loni i  letos tradiční úklid říčky 
Křinice probíhal individuálně. Navíc akci ne-
přála ani dlouhá zima. K  úklidu se přihlásilo 
několik rodinných i přátelských klanů, ale jen 
některým se podařilo vychytat příhodnou 
chvíli s  aspoň trochu jarním počasím, která 
jim umožnila nazout holínky, nasadit rukavi-

ce a vydat se po březích a mělčinami vodního 
toku. Těm, kterým se akce již vydařila, blaho-
přejeme a těm druhým, kteří ještě stále čekají 
na příhodnější počasí, držíme palce. Všem 
těmto nelhostejným lidem děkujeme za jejich 
pomoc naší přírodě. Věříme, že příští rok se již 
při úklidu Křinice setkáme opět společně.

I naše nejmenší děti z Klubu Včelka se připojily 
k akci „Ukliďme svět“ a uklízely v okolí komu-
nitního centra. Společnými silami posbíraly 
odpadky v  odlehlých keřích v  parku a  kolem 
parkoviště. Pak na děti čekala odměna v par-
ku, kde probíhaly veselé hry zaměřené na 
ochranu přírody a poznávání živočichů a rost-
lin. Klub Včelka finančně podpořilo MŠMT.

Dagmar Hadravová, vedoucí Klubu Včelka

V první polovině května proběhlo již 19. kolo 
certifikace regionálních výrobků a  mezi vý-
robky se značkou  „Českosaské Švýcarsko regi-
onální produkt“ tak mj. nyní nově patří i kovář-
ské výrobky od uměleckého kováře Miloslava 
Petráška z Krásné Lípy. Do kategorie regionál-
ní zážitek nově přibyl také i  jeden v  Krásné 
Lípě – Samoobslužný Luční bar a kovárna na 
Kamenné Horce.
Co musí splňovat značené výrobky? Místní 
původ není jedinou podmínkou pro uděle-
ní značky. Značené výrobky musí přispívat 
k  dobrému jménu regionu, proto musí být 
také: dostatečně kvalitní, šetrné vůči životní-
mu prostředí, jedinečné ve vztahu k  regionu 
– vyrobené tradiční technologií, ručně nebo 
ideálně z  místních surovin a  výjimečné svou 
vysokou kvalitou.

„Regionální značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO 
regionální produkt®“ se uděluje již od roku 2010 
a je současně součástí celorepublikové sítě Asoci-
ace regionálních značek, ve které je již zapojeno 
29 regionů“, vysvětluje Eva Hamplová ředitelka 
MAS Český Sever (koordinátor regionálního 
značení) a dodává: “Značení místních produktů 
je iniciativa, která slouží ke zviditelnění ekologic-
ky šetrné, kvalitní řemeslné a  místní produkce 
v  rámci určitého vymezeného území. V  našem 
regionu je již certifikováno 42 výrobců a  15 zá-
žitků. Mezi nejznámější certifikované produkty 
patří například Nůž Rybička z Mikova Mikulášo-
vice, přírodní kosmetika Nobilis Tilia z Vlčí Hory, 
pivovary Kocour Varnsdorf, Falkenštejn z Krásné 
Lípy i Nomád z Děčína, ze zážitků jsou to napří-
klad prohlídky s Černým rytířem na zámku Děčín 
nebo Loretánské slavnosti v Rumburku.“

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

Využít jednoho z  mála slunných dnů k  úklidu 
se podařilo rodině Hrnečkových a  Caklových. 
Vyčistili 2 úseky Křinice a díky tomu, že se úklidu 
účastní pravidelně, mohli srovnávat s minulými 
roky. I  letos ve vodě našli spoustu polystyrenu 
z  lednic, obalů od bonbónů, sušenek, pitíček, 
plastových i skleněných lahví, pneumatiku atd. 
Navíc letos mezi odpadky bylo i  několik míčů, 
míčků a dokonce i dětský stan.

O  fotografie a  o  své zážitky z  úklidu se s  námi 
podělili také Bára Budanov, Martina Hladíková 
a  Vojtěch Nováček. Původně domluvený úsek 
od penzionu Na Bělidle po areál PetoBakingu si 
prodloužili a s úklidem začali v místě domluve-
ného srazu hned za ČOV. Jen tady zhruba na 100 
metrech strávili několik hodin a  naplnili všech 
osm připravených pytlů. Po doplnění zásob po-
kračovali v úklidu, ale ani navečer do cíle nedo-
šli, takže s  úklidem pokračovali ještě i  v  neděli. 
Mezi zajímavými nálezy jsou plastové hračky, 
celé boby, kabelka, na jednom místě tři prázdné 
peněženky, retro obaly (na fotografii) a bohužel 
také několik injekčních stříkaček.

Další hezké fotografie z úklidu nám poslali Chu-
ráčkovi a  soudě podle úsměvů, i  oni si pobyt 
v přírodě, u vody i ve vodě užili.



strana 4 28. května 2021

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

Osobní asistence
Domácí péče o seniory 

a osoby se sníženou soběstačností"
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

Retrostipendia 
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com

telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00
Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00 
PO - PÁ 14:00 - 17:00 

galbava@komunitnicentrum.com
telefon 775 708 087

Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let

PO - PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com

telefon 774 020 265

Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
dana-pradelna@seznam.cz

telefon 777 053 011

Motýlkové jaro

Po Stopách Pohádkového lesa

Volné pracovní místo v Kostce 

Trocha pozitivních zpráv nikdy neuškodí a tak 
jsme se rozhodli podělit se s Vámi o naše ak-
tivity, které jsme společně s  rodinami dětí 
v době uzavření škol podnikli.
V naší školce, která je již dva roky zapojena do 
programu Ekoškolka, velmi dbáme na prová-
zanost s přírodou a tak jsme pro rodiny před 
Velikonoci vymysleli hledací hru, která pro-
běhla v parku a děti s rodiči plnili jednoduché 
úkoly našeho maskota skřítka Lístečka.
Naši nejmenší se také podíleli na úklidu potů-
čků (ke Dni vody) i přírody (Den Země), doma 
pak předpěstovávali rostlinky do našich truh-
líků na zahradě.
Aby se nám příliš nestýskalo, posílali jsme si 
s  dětmi vzkazy v  podobě úkolů a  krásných 
obrázků prostřednictvím plotu školky. Ač tedy 
rozděleni, dokázali jsme si najít k  sobě cestu 
a  věříme, že další aktivity budeme již dělat 
společně. A máme jich bezesporu dost.
Již začala vznikat  „Lesní školka“ – nápad na-
šeho dlouholetého přítele školky pana Vencka 
(o projektu Vám napíšeme třeba příště) – prá-
ce na zahradě, která se z dlouhé zimy pomalin-
ku probouzí a vše na ní začíná kvést, výlety do 
přírody s maskotem Lístečkem, bádání, zkou-
mání a  také Ekovýzva – Kampaň obyčejného 
hrdinství, do které jsme pozvali i veřejnost.

Přejeme i Vám tak povzbudivé jaro a začátek 
léta, který čeká nás.

Děti a dospělí z MŠ Motýlek

Klub českých turistů Krásná Lípa se s vedením 
města Krásná Lípa dohodl, že i přesto, jaká je 
aktuální epidemiologická situace, Pohádkový 
les v letošním roce uskutečníme, i když v jiné 
a pro účastníky bezpečné podobě.
Nebude klasický s  živými pohádkovými by-
tostmi na jednotlivých stanovištích, poněvadž 
setkávání většího množství osob zatím bohu-
žel není možné. Trasa povede pěkným kvetou-
cím městským parkem de facto v centru měs-
ta, jinam se letos nevydáme.
V  předchozích ročnících bylo v  městském 
parku, kde původně vedla kratší z  obou tras, 
maximálně šest pohádkových stanovišť. Letos 
jich zde připravíme třináct, ale neobsazených, 
tedy bez pohádkových bytostí a bez pořada-
telů, aby kontaktů s dalšími osobami bylo co 
nejméně. Každé stanoviště označíme číslem, 
fotografií a  úkolem pro dětské účastníky. Ze 
shromážděných fotografií z  jednotlivých po-
hádkových stanovišť z  minulých ročníků vy-
bereme do parku třináct zvláště atraktivních. 
Ty zkopírujeme na formáty tvrdého papíru A3. 
U každého stanoviště bude připraven soutěž-
ní kvíz pro děti, který bude zalaminován a vy-
staven společně s fotografii. Vše upevníme na 
stromy tak, aby stanoviště byla dobře viditel-
ná a děti mohly zadané úkoly snadno plnit.
Start bude v cukrárně “Cukrárna U Moniky” 

(200 m nad náměstím v ulici Nemocniční), 
kde si rodiče s  dětmi vyzvednou kartičky 
pro zaznamenání odpovědí na jednotli-
vé kvízy. Účastníci Pohádkového lesa si 
projdou celou 3 km trasu samostatně. Po 
absolvování trasy se vrátí s  vyplněným 
soutěžním kvízem zpět do cukrárny, kde 
budou děti odměněny barevným účasten-
ským listem a sladkostí. 
Pohádkový les bude letos výjimečný i tím, 
že bude probíhat celý týden od 7. 6. do  
13. 6. 2021. Start bude každý den v 9 hodin, 
ukončení pak vždy v 16.30 h.
Celá akce bude náročná hlavně pro pořada-
tele, kteří budou muset denně před startem 
projít celou trasu, zkontrolovat a  popřípadě 
doplnit nebo obnovit potřebná značení, zajis-
tit pořádek na stanovištích a  také každý den 
jednotlivá stanoviště, i celou trasu zase uklidit.
Letošní Pohádkový les bude také bez vybírá-
ní startovného.
Vzhledem k  tomu, že se nejedná o  klasický 
Pohádkový les, proběhne letošní ročník pod 
změněným názvem – "Po Stopách Pohádko-
vého lesa".
Doufáme, že se vše vydaří a bude ke spokoje-
nosti rodičů a dětí.

Mikuláš Peterka, KČT Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme do týmu kole-
gu/kolegyni na pozici pracovníka/pracovnice 
v sociálních službách na zajištění domácí péče 
o  osoby se sníženou soběstačností převážně 
seniorského věku v regionu Šluknovského vý-
běžku. Našim cílem je taková podpora klien-
ta, aby mohl žít doma, naplňovat své potřeby 
a zapojovat se do společenského života.
Požadujeme středoškolské vzdělání + kurz 
Pracovníka v  sociálních službách, dlouhodo-
bou spolupráci, trestní bezúhonnost, zdravot-
ní způsobilost, ochotu pracovat odpoledne, 
o  víkendech i  ve večerních hodinách, samo-
statnost, znalost práce na PC a řidičské opráv-
nění B.

Vřele vítáme zkušenost s péčí o seniory a  lidi 
se sníženou soběstačností, znalost zákona 
o sociálních službách a osobní zralost.
Nabízíme odpovědnou a  naplňující práci, 
prostor pro zaškolení s  odborným vedením, 
flexibilitu a  přátelské prostředí, možnost se-
berealizace, vzdělávání, supervize a  zaměst-
nanecké benefity. Pracovní smlouva je sjed-
nána na úvazek 0,3 tj. 12 hodin týdně, který 
postupně navyšujeme podle počtu klientů, 
DPP až 300 hod./rok. Hrubá mzda za celý úva-
zek je 20.000 – 26.000 Kč a je třeba ji pokrátit 
dle úvazku.
Najdi v Kostce své místo, přivítej změnu!

Kostka Krásná Lípa, p. o.
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Pozvánka: V městském parku vzniká komunitní zahrada 
DivyZná, 12. června jí otevře zahradní slavnost 

O Vánocích, když padaly hvězdy, si vychova-
telé a děti z krásnolipského dětského domova 
přáli krásnou a plodící zahradu. Takovou, kde 
si budou moci pěstovat skutečné jídlo i dobré 
a inspirativní vztahy, zahradu otevřenou nejen 
dětem z  dětského domova a  přilehlé škol-
ky, ale také všem podobně nadšeným lidem. 
V prostoru zahrady se navíc mohou děti z dět-
ského domova setkávat na "neutrální půdě" 
například se zájemci o hostitelskou péči. Volba 
padla na část městského parku u dětského do-
mova, kam si děti s  vychovateli začali chodit 
opékat buřty, vyrobili si ohniště i  posezení 
a  začali se o  kout starat. Od přání uplynulo 
jen několik měsíců, a na světě je nejen název 
a  logo zahrady, ale i  kus práce a  mnoho dal-
ších plánů do budoucna (viz fotografie pod 
článkem). 
Přijít se na zahradu podívat můžete v sobotu 

12. června, kdy se na ní v rámci jejího otevře-
ní koná zahradní slavnost. Začíná ve 13 hodin 
a  těšit se můžete na workshop Jak vyrobit 
vyvýšený záhon z  palet a  osázet ho (14:00), 
komentovanou prohlídku s dětmi po inspira-
tivních zelených místech Krásné Lípy (vyráží se 
od DD v 15:00), na zahradní minitrh mateřské 
školy a  zajímavá stanoviště na zahradě: ven-
čení žížaly z vermikompostéru v režii žáků ZŠ 
zapojených do mezinárodního projektu Eko-
škola, hudební a taneční vystoupení dětí z DD, 
skákací hrad od M&M reality a chybět nebude 
ani občerstvení.
Vstupné je dobrovolné a  bude použito pro 
rozkvět zahrady. Vítány jsou také sazenice. 
Více informací o vznikající zahradě nejdete na 
www.facebook.com/zahradadivyzna, web DD 
Krásná Lípa pak na adrese www.ddkl.cz.

Fototoulky centrem Krásné Lípy

Informace 
o plánované odstávce 

elektrické energie

Z Krásné Lípy na 
Jedlovou vlakem 

a zpět na koloběžce
Motto: malí, velcí, mladší, starší, sportovci 
i nesportovci, rodič, děti i vy ostatní... Pojď-
te s námi do přírody
Klub českých turistů Krásná Lípa společně 
v neocenitelné spolupráci s duší centra orien-
tačního běhu v Rumburku p. Tomášem Babic-
kým pro Vás všechny připravil Fototoulky cen-
trem Krásné Lípy. Je připraveno několik verzí 
(krátká, dlouhá, jednoduší, složitější) a  prv-
ní z  nich již najdete na našem webu (www.
kctkrasnalipa.cz).
Jak na to? Hravě! Stáhněte si prosím přílohu 
(obrázky s  písmeny a  mapka s  nevyluštěnou 
tajenkou), vytiskněte a  můžete vyrazit. Pod 
obrázky je napsán postup a  Vaším cílem je 
vyplnit tajenku. Pozor, po vyplnění se Vám 
bude zdát tajenka nesmyslná. Ale to je účel, 

aby nebylo možné tajenku dokončit logicky 
bez hledání. Správné znění tajenky si můžete 
ověřit na telefonních číslech 721 516 312 nebo 
728 732 877. Na těchto telefonních číslech se 
můžete i poradit. Dobrý pocit úspěšných luš-
titelů umocníme zveřejnění jejich jmen na in-
ternetových stránkách KČT Krásná Lípa a měs-
ta Krásná Lípa jakož i  ve Vikýři a  v  oblastním 
turistickém magazínu. Navíc pokud luštitel při 
výletu na rozhlednu Vlčí hora předloží správci 
správnou tajenku i s mapkou, obdrží drobnou 
odměnu.
Prosba: Pokud vyluštíte tajenku, neprozra-
zujte ji svým blízkým.

Šťastnou cestu Vám přeje Klub českých turistů 
Krásná Lípa

Odstávka je plánována na pondělí 7. června 
2021 od 7:30 do 15:30. Dotčeno bude něko-
lik odběrných míst v  Zahradách a  jedno ve 
Vlčí Hoře. Více informací a  orientační mapu 
s dotčenými místy najdete na webu www.cez-
distribuce.cz, kde je možné se i zaregistrovat 
a nechat si upozornění na plánované odstáv-
ky proudu posílat e-mailem nebo SMSkou.

Sportovní areál v Krásné Lípě společně s půj-
čovnou koloběžek na Jedlové nabízí zajímavý 
tip na výlet. Vyrazit můžete z Krásné Lípy vla-
kem na jedno z nejkouzelnějších nádraží v Če-
chách – Jedlová. Odtud pěknou vycházkou 
vystoupat k  stejnojmenné rozhledně, kde si 
můžete půjčit koloběžku a projet nejdelší na-
bízenou trasu, a to zpět až na sportovní areál 
v Krásné Lípě, kde koloběžku odevzdáte.

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.

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 ze 48. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 31. 03. 2021 a 19. 04. 2021

I. Hlavní program

Závěry z jednání 14. ZM 
Usnesení RM č. 48 – 01/2021   
RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 
14. ZM.
 
Rezignace člena ZM 
Usnesení RM č. 48 – 02/2021   
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Mileny 
Nagelové na mandát člena zastupitelstva 
města.  

II. Došlá pošta

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 48 – 03/2021   
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku č. 2015/23/15 - 303 (nájemce Ladislav 
Miko, Nemocniční 952/18, Krásná Lípa) doho-
dou ke dni 30. 4. 2021. 

Pronájem části p. p. č. 2748/23, k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení RM č. 48 – 04/2021   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2748/23 
o výměře 100 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
přístavby kuchyně do doby prodeje firmě Pi-
vovar Falkenštejn s. r. o., se sídlem Na Hans-
paulce 1034/7A, Praha 6, IČ 24783463. 

Pronájem p. p. č. 661/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 48 – 05/2021   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 661/1 o výmě-
ře 458 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Martinu Šimonovi, bytem Nerudova 
603/6, Krásná Lípa. V případě, že bude podána 
žádost o koupi předmětného pozemku za úče-
lem výstavby, bude výpovědní doba 3 měsíce.
 
Dodatek ke smlouvě  
Usnesení RM č. 48 – 06/2021   
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě 
č. 2018/23/14 - 323 o pronájmu 
části p. p. č. 3079/1, k. ú. Krásná Lípa s České 
dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 
Praha 1, IČ 70994226, dle přílohy. 

Prodej části p. p. č. 1819/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 48 – 07/2021   
RM doporučuje ZM nechválit prodej části p. p. 
č. 1819/1 o výměře 134 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Jiřímu a  Daniele 
Kalvasovým, oba bytem Dittrichova 1059/21, 
Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 48 – 08/2021   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 1599/6 o výměře 727 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- část p. p. č. 865/3 o výměře cca 550 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
- p. p. č. 2393/4 o výměře 1312 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- p. p. č. 2164 o výměře 1169 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- část p. p. č. 551/2 o výměře cca 300 m2, k. ú. 

Vlčí Hora,
- p. p. č. 690 o  výměře 2414 m2, k. ú. Kyjov 

u Krásné Lípy,

- část p. p. č. 595/1 o výměře cca 1580 m2, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy,

- část p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. Vlčí 
Hora. 

Byty - pronájem - byt č. 5, Nemocniční 
1148/12 - Dům se sociální službou 
Usnesení RM č. 48 – 09/2021   
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 
1148/12, v tomto pořadí:
1. Jana Vrbová, bytem Nemocniční 1149/12a, 

Krásná Lípa,
2. Libuše Valová, bytem Masarykova 25/9, 

Krásná Lípa,
3. Karel Alfery, bytem Kovářská 208/4, Krásná 

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

Byty - pronájem - byt č. 20, Nemocniční 
1148/12 - Dům se sociální službou 
Usnesení RM č. 48 – 10/2021   
RM schvaluje pronájem bytu č. 20, Nemocnič-
ní 1148/12, v tomto pořadí:
1. Josef Jurášek, bytem Masarykova 993/2, 

Krásná Lípa,
2. Libuše Valová, bytem Masarykova 25/9, 

Krásná Lípa,
3. Jaroslava Boumová, bytem Nemocniční 

1092/2a, Krásná Lípa. 
Veškeré opravy a  úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

Nebytové prostory - úprava výše 
nájemného 
Usnesení RM č. 48 – 11/2021   
RM schvaluje úpravu výše nájemného nebyto-
vého prostoru č. 2, Masarykova 1094/4, orga-
nizaci Kostka Krásná Lípa, p. o., ze stávající výše 
na částku 1 500 Kč/měs. v období 01- 04/2021 
z  důvodu vládních opatření spojených s  vý-
skytem COVID-19. Celková sleva na nájemném 
činí 25 640 Kč. 

Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů - Ne-
mocniční 1156/16 
Usnesení RM č. 48 – 12/2021   
RM schvaluje dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo 
č. 2006/11/29 - 238 ohledně změny servisní-
ho poplatku pro objekt Nemocniční 1156/16, 
Krásná Lípa s  firmou OTIS a. s., J. Opletala 
3506/45, Břeclav, IČ 42324254, dle přílohy.  

Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů - Ne-
mocniční 1137/6 a 1148/12 
Usnesení RM č. 48 – 13/2021   
RM schvaluje dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo 
č. 2001/11/19 - 223 ohledně změny servisního 
poplatku pro objekt Nemocniční 1137/6 a Ne-
mocniční 1148/12, Krásná Lípa s  firmou OTIS 
a. s., J. Opletala 3506/45, Břeclav, IČ 42324254, 
dle přílohy.
 
Linka bezpečí 
Usnesení RM č. 48 – 14/2021   
RM projednala žádost o podporu provozu Lin-
ky bezpečí, z. s. a neschvaluje finanční podpo-
ru ve výši 10 000 Kč. 

III. Různé

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 48 – 15/2021   
RM podle čl. V. odstupuje od smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2017/23/15 - 202 (nájemce Jiří Ho-
molka, El. Krásnohorské 1069/3, Krásná Lípa 
a Jana Homolková, Masarykova 246/6, Krásná 
Lípa). 

Odstoupení od smlouvy na pronájem po-
zemku 
Usnesení RM č. 48 – 16/2021   
RM podle čl. V. odstupuje od smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2016/23/15 - 130 (nájemce Zsolt 
Fazekas, Kyjov 64, Krásná Lípa). 

Odstoupení od smlouvy na pronájem po-
zemku 
Usnesení RM č. 48 – 17/2021   
RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy 
o nájmu pozemku č. 2004/23/15 - 242 (nájem-
ce Jaroslav Rajšl, Dlouhý Důl 67, Krásná Lípa). 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 48 – 18/2021   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se 
stávající nájemnicí Lenkou Dohnalovou, by-
tem Masarykova 993/2, Krásná Lípa, na byt č. 
3, Masarykova 993/2, na dobu určitou do 31. 
5. 2021 a dále již nájemní smlouvu neprodlu-
žovat. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 48 – 19/2021   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle upravené 
přílohy. 

Zateplení objektu DPS v Krásné Lípě 
Usnesení RM č. 48 – 20/2021   
RM se seznámila s nabídkou Mgr. Ireny Kvízo-
vé, Pod Šibeníkem 1153, Most, IČ 65663730, na 
zajištění projektového managmentu/adminis-
traci projektu „Zateplení objektu DPS v  Krás-
né Lípě“. RM schvaluje objednání této služby 
v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 

Fotbalové hřiště s umělým trávníkem a at-
letickým oválem 
Usnesení RM č. 48 – 21/2021   
RM se seznámila se studií na vybudování fot-
balového hřiště s umělým trávníkem a atletic-
kým oválem vypracovanou Ing. arch. Liborem 
Králem.
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu 
OVIŽP, zajistit vypracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení včetně kon-
trolního rozpočtu a  následně zajistit vydání 
stavebního povolení na vybudování fotbalo-
vého hřiště s umělým trávníkem a atletickým 
oválem. 

Úprava území pod rybníkem Cimrák 
Usnesení RM č. 48 – 22/2021   
RM se seznámila se studií úprav území pod 
rybníkem Cimrák vypracovanou firmou MV 
projekt spol. s r. o. Praha.
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu 
OVIŽP, zajistit vypracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení včetně kon-
trolního rozpočtu a  následně zajistit vydání 
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stavebního povolení úprav území pod rybní-
kem Cimrák. 

Dům se sociální službou III. 
Usnesení RM č. 48 – 23/2021   
RM se seznámila se záměrem vybudování 
Domu se sociální službou III.
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu 
OVIŽP, zajistit vypracování studie, projektové 
dokumentace pro stavební povolení včetně 
kontrolního rozpočtu a následně zajistit vydá-
ní stavebního povolení pro vybudování Domu 
se sociální službou III.
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 48 – 24/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 83 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2958, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Havlíčkova, 
s  firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, dle upravené přílohy. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 48 – 25/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 84 na vedení Ka-
nalizačního řadu a  vodovodního řadu v  po-
zemku místní komunikace p. p. č. 3079/2, p. 
p. č. 2819/1 a p. p. č. 1256/3, vše k. ú. Krásná 
Lípa, v ulici Masarykova, s firmou Severočeská 
vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 
Teplice, 
IČ 49099469, dle přílohy. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 48 – 26/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 85 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2904/1, p. p. č. 2942, vše k. ú. Krásná Lípa, 
v ulici Klášterského, s firmou ČEZ Distribuce a. 
s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle pří-
lohy. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 48 – 27/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 86 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 3039/4, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Na Náspu, 
s  firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 48 – 28/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2021/10/15 
- 87 na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 3026, k. ú. Krásná 
Lípa, 
v  místní části Kamenná Horka, s  firmou ČEZ 
Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, 
IČ 24729035, dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 48 – 29/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 
- 88 na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 1122/3 a  1122/1, 
k. ú. Zahrady, v místní části Zahrady, s firmou 

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, 
IČ 24729035, dle přílohy. 

Podlahová krytina - Kulturní dům 
Usnesení RM č. 48 – 30/2021   
RM se seznámila s nabídkami na montáž pod-
lahové krytiny v objektu Pražská 960/24 (Kul-
turní dům), Krásná Lípa. 
RM schvaluje na základě předložených nabí-
dek uzavření objednávky na montáž podlaho-
vé krytiny v objektu Pražská 960/24 (Kulturní 
dům), Krásná Lípa s  Vlastimilem Turiščevem, 
Filipovská 1055, Jiříkov, IČ 60267551, v rozsa-
hu a ceně dle přílohy.  

ÚT a plynovod, Masarykova 25/9, byt č. 2 
Usnesení RM č. 48 – 31/2021   
RM schvaluje na základě předložených nabí-
dek uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/11/18 - 89 
na zhotovení ústředního topení vč. plynovodu 
v  bytě č. 2, objektu Masarykova 25/9, Krásná 
Lípa 
s firmou Václav Čermák, Fričova 942/6, Krásná 
Lípa, IČ 15124762, dle přílohy. 

Soudní spor - Allowance s. r. o. (Kanalizace 
Krásná Lípa) 
Usnesení RM č. 48 – 32/2021   
RM bere na vědomí ukončení soudního sporu 
rozhodnutím o zastavení řízení se společností 
Allowance s. r. o. (nyní Support&Consulting s. r. 
o., IČ 26140136) o zaplacení 150 000 Kč 
s příslušenstvím. Společnost Support&Consul-
ting s. r. o. (žalobce) byla v  12/2020 soudem 
zrušena s likvidací.  

Smlouvy o partnerství - dodatky  
Usnesení RM č. 48 – 33/2021   
RM schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám 
o partnerství pro projekt Rekonstrukce požár-
ní zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vy-
bavenost a komunitní život s těmito partnery:
Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa,
4. ZO ČSOP TILIA,
České Švýcarsko, o. p. s.,
ECON C & S s. r. o. 

Přezkum hospodaření za rok 2020 
Usnesení RM č. 48 – 34/2021   
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání 
hospodaření města Krásná Lípa za rok 2020, 
které provedla nezávislá auditorská společ-
nost AUDIT OBCE s. r. o. s  tímto závěrem: Při 
přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa 
za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostat-
ky.
RM děkuje zaměstnancům města Krásná 
Lípa, kteří se zasloužili o  kladný výsledek na 
přezkoumání hospodaření za rok 2020. 

Terénní práce 2021 
Usnesení RM č. 48 – 35/2021   
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na 
realizaci projektu Terénní práce 2021 od Úřadu 
vlády ČR ve výši 300 000 Kč. 

Smlouva o zajištění provedení uměleckého 
vystoupení 
Usnesení RM č. 48 – 36/2021   
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2021/19/29 - 
90 (3/2021) o zajištění uměleckého vystoupe-
ní - koncertu na Den Českého Švýcarska, který 
se bude konat dne 28. 8. 2021 mezi městem 
Krásná Lípa a Uměleckou agenturou ARTIME, 
se sídlem Jana Želivského 18, Praha 3, 
IČ 61435171 dle přílohy. 

Asistent prevence kriminality 
Usnesení RM č. 48 – 37/2021   
RM projednala výsledky hodnocení Komise 
Republikového výboru pro prevenci kriminali-
ty projektů Programu prevence kriminality na 
místní úrovni na rok 2021 Ministerstva vnitra 
ČR a  schvaluje realizaci projektu a  přijetí do-
tace z programu Prevence kriminality 2021 na 
projekt Krásná Lípa - Asistent prevence krimi-
nality 2021.  

Pracovní řád 
Usnesení RM č. 48 – 38/2021   
RM schvaluje Pracovní řád Městského úřadu 
Krásná Lípa. 

Smlouva o poskytnutí dotace na Parkoviště 
Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 48 – 39/2021   
RM schvaluje uzavřít smlouvu č. 2021/19/12 
- 98 se Státním fondem životního prostředí 
ČR, Kaplanova 1931/1, Praha, IČ 00020729, na 
poskytnutí dotace ve výši 2 069 037,69 Kč na 
projekt Parkoviště Vlčí Hora.  

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotaci 
Usnesení RM č. 48 – 40/2021   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa podání žádosti o dotaci od MPSV 
pro rok 2021 na podporu mimořádného fi-
nančního ohodnocení zaměstnanců v  sociál-
ních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 48 – 41/2021   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 
dotace od města Varnsdorf v rámci Dotačního 
programu města Varnsdorf pro rok 2021 na 
poskytování služeb Osobní asistence a Odbor-
né sociální poradenství v roce 2021 v celkové 
výši 39 000 Kč. 

Přehled plateb místních poplatků 
za 1 - 3/2021 
Usnesení RM č. 48 – 42/2021   
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 - 3/2021. 

3. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení RM č. 48 – 43/2021   
RM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.  

Zpráva o plnění úkolů ze 46. RM 
Usnesení RM č. 48 – 44/2021   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 
46. RM. 

IV. Informace

Informace 
RM projednala následující informaci a zápisy: 
- Přehled plnění daní, daňové plnění dle druhu 
daně - porovnání roku 2015 - 2021,
- Zápis z  jednání Společenské komise ze dne 
6. 4. 2021,
- Zápis z  jednání Komise pro hospodaření 
s byty ze dne 15. 4. 2021.

Jan Kolář, 
Jana Drobečková



strana 10 28. května 2021

Usnesení ze 49. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 10. 5. 2021 

I. Hlavní program

Kůrovcová kalamita v regionu 
Usnesení RM č. 49 – 01/2021   
RM bere na vědomí postup a  korespondenci 
starosty města ve věci průběhu kůrovcové ka-
lamity v regionu.
RM ukládá starostovi města usilovat o minima-
lizaci dopadů kůrovcové kalamity na majetek, 
cestovní ruch a další oprávněné zájmy města. 

II. Došlá pošta

Prodej p. p. č. 2840/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 49 – 02/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. 
č. 2840/1 o výměře 607 m2, k. ú. Krásná Lípa 
Zbyšku a Lence Kočárkovým, bytem Rumbur-
ská 493/7, Krásná Lípa z důvodu zachování po-
zemku pro potřeby města. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 49 – 03/2021   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  st. p. č. 583 o výměře 107 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 850/1 o výměře 410 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 848/2 o výměře 349 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 2748/14 o výměře cca 130 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 865/3 o výměře cca 800 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  st. p. č. 587 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 841/1 o výměře 662 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  st. p. č. 512/1 o výměře 33 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  st. p. č. 512/2 o výměře 502 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 802/2 o výměře 694 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 722/1 o výměře 505 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 722/2 o výměře 174 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 2147/1 o výměře cca 300 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 1405/1 o výměře 3257 m2, k. ú. Vlčí 

Hora.
 
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 49 – 04/2021   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozem-
ky:
-  p. p. č. 41/1 o výměře 938 m2, k. ú. Zahrady,
-  p. p. č. 589 o výměře 829 m2, k. ú. Vlčí Hora.

Byty - podnájem 
Usnesení RM č. 49 – 05/2021   
RM schvaluje Janu Marhanovi, bytem Příkrá 
939/6, Rumburk, podnájem bytu č. 2, Nemoc-
niční 1149/12a pro Otto Hübsche, bytem Ka-
menická 263/123, Děčín a Alžbětu Duškovou, 
bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa, na 
dobu neurčitou.

Byty - dohoda o jistotě 
Usnesení RM č. 49 – 06/2021   
RM se seznámila s žádostí Josefa Juráška, by-
tem Masarykova 993/2, Krásná Lípa a  schva-
luje úhradu jistoty k  bytu č. 20, Nemocniční 
1148/12, ve splátkách ve znění předložené 
Dohody o jistotě. 

Byty - Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 49 – 07/2021   
RM se seznámila s nabídkou SBDO Průkopník 
Varnsdorf k  objektu Nemocniční 1149/12a 
(Rozpočet pro převod bytů z  majetku města 
Krásná Lípa do osobního vlastnictví) a schva-
luje objednání položek Prohlášení vlastníka 
a Založení společenství vlastníků jednotek dle 
přílohy. 

III. Různé

Dodatek ke smlouvě  
Usnesení RM č. 49 – 08/2021   
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o  nájmu 
pozemku č. 2020/23/15 - 217 (nájemce Mo-
nika Králíková, bytem Pletařská 668/2, Krásná 
Lípa), kterým se na základě GP mění číslo po-
zemku na p. p. č. 433/1 a upravuje se výměra 
z 342 m2 na 84 m2. 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 49 – 09/2021   
RM podle čl. V. odstupuje od Smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2018/23/15 - 120 (nájemce Jana 
Baranová, Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa). 

Byty - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 49 – 10/2021   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
44, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o veli-
kosti 1+1 (29,65 m2, sazba 70 Kč/m2).
Kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služ-
by se skládá při podpisu nájemní smlouvy. 
Veškeré opravy a  úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. Byt je vhodný pro max. 2 
osoby. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 49 – 11/2021   
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 4, Kyjovská 625/53, se stávajícím nájemní-
kem Michalem Faltou, bytem Rolnická 56/35, 
Rumburk, na dobu určitou do 31. 5. 2022. 

Obnova a výstavba chodníků a odstavných 
ploch 2021 
Usnesení RM č. 49 – 12/2021   
RM se seznámila se záměrem na „Obnovu a vý-
stavbu chodníků a odstavných ploch 2021“. 
RM schvaluje tento záměr. 

Obnova a výstavba chodníků a odstavných 
ploch 2021 - výjimka z pravidel 
Usnesení RM č. 49 – 13/2021   
RM schvaluje v souladu s čl. III. odst. 7 výjim-
ku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající 
v přímém zadání jednomu dodavateli dodání 
materiálu na akci „Obnova a výstavba chodní-
ků a odstavných ploch 2021“. 

Obnova a výstavba chodníků a odstavných 
ploch 2021 - dodávka materiálu 
Usnesení RM č. 49 – 14/2021   
RM schvaluje objednání dodávky materiálu 
(dlažba Best Uriko I. Colormix Sahara, zatrav-
ňovací dlažba CSB ERBO, obrubníky) na reali-
zaci akce „Obnova a výstavba chodníků a od-
stavných ploch 2021“ u  firmy Zdeněk Falta, 
Bezručova 1048/30, Rumburk, IČ 46043667. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 49 – 15/2021   
RM schvaluje opravený text Smlouvy o  bu-
doucí smlouvě o  zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. 2021/10/15 - 31 
s  firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 

Děčín, IČ 24729035. Změna spočívá v úpravě 
trasy vedení a poskytnuté částky jako náhrady 
za zřízení VB. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 49 – 16/2021   
RM schvaluje původní text Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. 2021/10/15 - 83 s firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035 a respektuje výši poskytnuté částky 
jako náhrady za zřízení VB. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 49 – 17/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o  bu-
doucí smlouvě o  zřízení věcného břemene 
- služebnosti č. 2021/16/15 - 120 na vedení 
zemního kabelu v pozemku místní komunika-
ce p. p. č. 3023, k. ú. Krásná Lípa, v ul. Fibicho-
vo údolí, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 49 – 18/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/16/15 - 121 na vedení 
zemního kabelu v pozemcích místních komu-
nikací v ul. Křižíkova a Rooseveltova, s firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy. 

Výkon územně plánovací činnosti 
Usnesení RM č. 49 – 19/2021   
RM projednala a  schvaluje, že Městský úřad 
Krásná Lípa bude vykonávat územně pláno-
vací činnost v přenesené působnosti podle § 
6 odst. 2 stavebního zákona, prostřednictvím 
osoby splňující kvalifikační požadavky. 

Výkon územně plánovací činnosti 
Usnesení RM č. 49 – 20/2021   
RM pověřuje tajemnici Městského úřadu Krás-
ná Lípa, aby zajistila splnění kvalifikačních 
požadavků Městského úřadu Krásná Lípa pro 
výkon územně plánovací činnosti v přenesené 
působnosti, a  to zaměstnancem splňujícím 
kvalifikační požadavky, prostřednictvím doho-
dy o provedení práce. 

Masarykova 1094/4 - Knihovna (WC) 
Usnesení RM č. 49 – 21/2021   
RM se seznámila s  nabídkou na úpravu WC 
v  objektu Masarykova 1094/4 (Knihovna), 
Krásná Lípa.
RM schvaluje na základě předložených nabí-
dek uzavření objednávky na úpravu WC v ob-
jektu Masarykova 1094/4 (Knihovna), Krásná 
Lípa s Jiřím Čechem, U Tiskárny 1120/7a, Krás-
ná Lípa, IČ 44572352, v rozsahu a ceně dle pří-
lohy.  

Masarykova 1094/4 - Knihovna (kuchyňka) 
Usnesení RM č. 49 – 22/2021   
RM se seznámila s  nabídkou na úpravu ku-
chyňky v objektu Masarykova 1094/4 (Knihov-
na), Krásná Lípa.
RM schvaluje na základě předložených nabí-
dek uzavření objednávky na úpravu kuchyň-
ky v  objektu Masarykova 1094/4 (Knihov-
na), Krásná Lípa s  Jiřím Čechem, U  Tiskárny 
1120/7a, Krásná Lípa, IČ 44572352, v rozsahu 
a ceně dle přílohy.  

Zábor veřejného prostranství 
Usnesení RM č. 49 – 23/2021   
RM bere na vědomí zábor veřejného prostran-
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ství na Křinickém náměstí s: 
-  North Bike (půjčovna elektrokoloběžek), se 

sídlem Křinické náměstí 14/16, Krásná Lípa, 
IČ49891553, dle přílohy,

-  o. p. s. České Švýcarsko, se sídlem Křinické 
náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČ 25436911, 

   dle přílohy,
-  Andreou Doškovou (prodej ovoce a zeleni-

ny), se sídlem Masarykova 1094/4, Krásná 
Lípa, IČ 04219376, dle přílohy,

-  Lucií Uršitzovou (prodej květin), se sídlem 
Křinické náměstí 253/3, Krásná Lípa, IČ 
75861119, dle přílohy,

-  Nguyen Uan Hien (prodej květin), se sídlem 
Křinické náměstí 431/14, Krásná Lípa, 

   IČ 28239211, dle přílohy.

Dohoda - příspěvek na mzdové náklady 
Usnesení RM č. 49 – 24/2021   
RM schvaluje uzavření Dohody o  poskytnutí 
příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele 
č. 2021/18/19 - 119 (2020/05/12408) se 
společností PRO LITVÍNOV, o. p. s., se sídlem 
Žižkova 151, Litvínov v  rámci projektu PRO 
Šluknovsko bez překážek - program podpory 
osob se zdravotním postižením. 

Nepřijetí dotace na sčítání lidu 
Usnesení RM č. 49 – 25/2021   
RM neschvaluje přijetí dotace Ministerstva fi-
nancí ČR na sčítání lidu, domů a bytů 2021 ve 
výši 24 000 Kč pro její nevyužití.  

Zdravotní klaun 
Usnesení RM č. 49 – 26/2021   
RM schvaluje finanční podporu společnosti 
ZDRAVOTNÍ KLAUN, o. p. s., se sídlem Paříko-
va 355/7, Praha 9 – Vysočany, IČ 26547953, ve 
výši 5 000 Kč a schvaluje příslušnou Darovací 
smlouvu č. 2021/13/13 – 123, dle přílohy. 

Komise RM 
Usnesení RM č. 49 – 27/2021   
RM odvolává Olgu Richterovou, na základě její 

žádosti, ze Společenské komise ze zdravotních 
důvodů. 

Pravidla pro matriční obřady 
Usnesení RM č. 49 – 28/2021   
RM schvaluje na základě Informace MV ČR č. 
5/2021 úpravu Pravidel pro konání svatebních 
obřadů ve správním obvodu města Krásná 
Lípa dle přílohy. 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města 
Krásná Lípa k 31. 3. 2021 
Usnesení RM č. 49 – 29/2021   
RM bere na vědomí stav pohledávek k  roz-
počtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 
2021. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 49 – 30/2021   
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa přijetí 
dotace od MPSV ČR na podporu mimořád-
ného finančního ohodnocení zaměstnanců 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií 
COVID_19 v roce 2021 ve výši 891 761 Kč. 
4. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení RM č. 49 – 31/2021   
RM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy. 

Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 
Usnesení RM č. 49 – 32/2021   
RM se seznámila s  návrhem závěrečného 
účtu města za rok 2020 a doporučuje ZM jeho 
schválení.  

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru 
Usnesení RM č. 49 – 33/2021   
RM schvaluje udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele příspěvkové organizaci ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa k přijetí nepeněžních darů - testů 
na Covid_19 v hodnotě do 20 tisíc Kč od jed-
noho dárce.

Zpráva o plnění úkolů ze 47. RM 
Usnesení RM č. 49 – 34/2021  
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 
47. RM. 

IV. Informace

Informace 
RM projednala následující informaci a zápis: 
-  dopis řediteli Správy železnic Ing. M. Kašpa-

rovi ve věci modernizace nástupišť u  ná-
dražní budovy v Krásné Lípě,

-  Zápis z jednání Společenské komise ze dne 
4. 5. 2021,

-  Zápis z jednání Komise výstavby a životní-
ho prostředí ze dne 4. 5. 2021

Jan Kolář, 
Jana Drobečková

 
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA a MěÚ 

 

Vás zve na 
 
 

15.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA 

 
které se koná dne: 7. června 2021 v 17:00 hodin 
 

                              v K ULTURNÍM  DOMĚ v Krásné Lípě 
 

 
Program: Zpráva o hospodaření města za rok 2020 
 Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti města 
 (ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o., Kostka Krásná Lípa, p. o. a Křinice s. r. o.) 
 Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa 
 Pozemky, prodej nemovitostí 
 Diskuze občanů 
 Různé 

        Jan Kolář, starosta města                            
                                                                                                                                                                v Krásné Lípě dne 27. 5. 2021  

Zajímavé knižní „novinky“ najdete i v soused-
ské knihovně na schodech radnice. Sousedská 
knihovna tam funguje již od roku 2017. Vznik-
la z darovaných knih a je vidět, že i starší knižní 
tituly si mohou najít svého čtenáře.

Sousedská knihovna
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