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Čtvrtek 24. června 2021

Příští číslo vyjde dle možností

Zahájili jsme letošní koncertní sezónu
Klavírní virtuos Ivo Kahánek spolu s Českým fi lharmonickým kvartetem 

zahájil letošní hudební sezónu koncertem v  kulturním domě 5. červ-

na. Zazněla díla W. A. Mozarta, S. Bacha, R. Schumanna, F. Schopina 

a A. Dvořáka. Hned o týden později v krásnolipském kostele vystoupil 

náš přední houslista Václav Hudeček za klavírního doprovodu Luká-

še Klánského. Václav Hudeček nám zahrál skladby od F. Bendy, L. van 

Beethovena, F. Chopina a A. Dvořáka. Mohli jsme se také zaposlouchat 

do tónů varhan, které oživil mladý umělec Ondřej Krejča. Na závěr kon-

certního večera zazněla státní hymna, opět v jeho podání, tentokrát na 

saxofon. Těmito dvěma koncerty našich předních umělců jsme důstoj-

ně zahájili sérii vystoupení a budeme se těšit na další, která nás v době 

prázdnin čekají.

Alena Starostová
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Po stopách pohádkového lesa 2021
Město Krásná Lípa se ve spolupráci s Klubem 
českých turistů i přes problémy s epidemickou 
situací rozhodlo uspořádat pro rodiče s dětmi 
netradiční variantu Pohádkového lesa, a  to 
bez živých pohádkových bytostí. Akce nesla 
název Po stopách Pohádkového lesa a  kona-
la se s podporou cukrárny U Moniky a České 
podnikatelské pojišťovny (ČPP).
Proběhla v  pěkném městském parku krásně 
rozkvetlém rododendrony a  azalkami. Bylo 
vytipováno a připraveno 13 pohádkových sta-
novišť, která byla označena zalaminovanými 
fotografi emi pohádkových bytostí z minulých 
klasických ročníků Pohádkového lesa. Každé 
stanoviště bylo velmi vhodně doplněno sou-
těžním kvízem, jejich řešení účastníci zazna-
menávali do svých kvízových karet. Navíc pro 
zpestření děti na každém stanovišti plnily 
drobný sportovní úkol.
Startovalo se bez startovních poplatků v cuk-
rárně U  Moniky a  to celý týden od 7. do 
13. června individuálně vždy od 9 hodin.
Celá trasa byla vhodně a  velmi hustě vyzna-
čena zalaminovanými obrázky zvířátek, které 
děti mají rády. Soutěžící děti obdržely na star-
tu kvízovou kartu s  vyznačenými stanovišti, 
v sobotu rozšířenou ve spolupráci s ČPP o kar-

tičky se soutěží „Česky-pěšky“. Cíl byl denně 
zase v  cukrárně do 16:30, kde soutěžící děti 
obdržely barevný účastenský list a hodnotné 
sladké odměny.
Sobotní účast stánku ČPP na 3 km trase par-
kem velmi pěkně zpestřila a oživila tuto akci. 
Hostesky se velmi hezky věnovaly dětem i do-
spělým v jednotlivých soutěžích a dovednos-
tech. Nechyběly ani odměny.
Celkem se během týdne zúčastnilo přibližně 
1000 účastníků, z toho bylo přesně 500 přihlá-
šených dětí. Přehled účastí dětí dle jednotli-
vých dní: pondělí – 30, úterý – 70, středa – 85, 
čtvrtek – 43, pátek – 45, sobota – 175, neděle 
– 52.
Městský park byl v  pondělí ráno 14. června 
dán do původního stavu. Bylo odstraněno 
značení a  proveden úklid odpadků. Akce se 
velmi líbila, byla velká spokojenost jak dětí, tak 
dospělých. Reakce účastníků i veřejnosti byly 
velmi kladné, obdržely jsme i  návrhy na ko-
nání stejné akce v dalších letech. Poděkování 
zaslouží všichni pořadatelé, kteří se o přípravu 
a dobrý průběh týdenní akce zasloužili.

Mikuláš Peterka

Start i cíl byl po celý týden konání akce v cukrárně U Moniky, kde účastníci obdrželi kvízovou kartu 
a po návratu barevný účastenský list a sladké odměny

V městském parku na účastníky čekalo 13 stanovišť označených fotografi emi pohádkových bytostí 
z minulých klasických ročníků Pohádkového lesa a každé bylo doplněno soutěžním kvízem a spor-
tovním úkolem

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
dana-pradelna@seznam.cz

telefon 777 053 011



strana 324. června 2021

Škoda Auto Tour de Feminin 2021, 
Memoriál Šárky Víchové-Peškové

SVOZ separovaného 
odpadu vždy ve čtvrtek 
v lichém týdnu 

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: 8. 7. | 22. 7.
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

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

Po roční přestávce způsobené koronavirovou 

situací se letos opět uskuteční mezinárodní 

cyklistický etapový závod žen Tour de Femi-

nin.

Třiatřicátý ročník se pojede od čtvrtka 8. do 

neděle 11. července 2021 v  oblasti Šluknov-

ského výběžku, Národního parku České Švý-

carsko a  Lužických hor. Závodnice během 

čtyř dnů absolvují 340,6 kilometrů a projedou 

33 obcemi okresu Děčín. Závod je zároveň 

zařazen do programu Rodinné stříbro Ústec-

kého kraje a  je také regionálním produktem 

Českosaského Švýcarska.

Podnik je od roku 1990 zařazen do kategorie 

Women Elite UCI 2.2. Díky novému titulárnímu 

partnerovi se letos ofi ciálně jmenuje Škoda 

Auto Tour de Feminin.

Tváří závodu byl od jeho vzniku v  roce 1988 

coby hlavní organizátor a ředitel pan Jiří Vích 

z Krásné Lípy, který ho založil pro svou dceru 

a úspěšnou reprezentantku přelomu 80. a 90. 

let Šárku. Po jejím skonu v roce 2018 se závod 

jede rovněž jako Memoriál Šárky Víchové-Pe-

škové.

Jiří Vích v roce 2020 závod předal nové gene-

raci organizátorů ze spolku Mandavan pod ve-

dením Jana Novoty.  Jiří Vích je nově čestným 

ředitelem závodu.

Téměř 200 závodnic: Kapacita pelotonu je 

176 závodnic, což je limit UCI. "Už od ledna 

máme přihlášky maximálního počtu 29 týmů, 

za každý tým může jet až šest závodnic," říká 

Jan Novota. Dosud nejvíc cyklistek jelo Tour 

de Feminin v letech 2016 a 2017 – celkem 182. 

"Už teď víme, že některé týmy kvůli covidové 

situaci musely účast odřeknout, proto jedná-

me s  náhradníky," dodává Novota. Tradičně 

se očekává účast například polských, němec-

kých či nizozemských družstev. Česko budou 

reprezentovat týmy Dukla Praha a  Team Cy-

kloTrener. Diváky ze Šluknovského výběžku 

určitě potěší start místních rodaček – dvojčat 

Adriany a  Viktorie Marschnerových či Ivany 

Loubkové. Podnik je poslední přípravou před 

olympiádou v Tokiu. "Spolu s ženským Girem 

d´Italia je to pro případné olympioniky v pelo-

tonu poslední možnost, jak se před olympiá-

dou rozzávodit," dodává Novota.

Čtyři etapy, 340 kilometrů: Závod se letos 

jede jako čtyřetapový, poprvé od roku 1994. 

Začíná 13kilometrovou individuální časovkou 

se startem a cílem v Krásné Lípě. I druhá eta-

pa začíná a končí v Krásné Lípě. Třetí startuje 

a končí v Rumburku, závěrečné dějství odstar-

tuje ve Varnsdorfu a skončí v Krásné Lípě, která 

je tradičním hlavním centrem závodu. "Hlavní-

mi parametry závodu jsou atraktivní a  repre-

zentativní prostředí, propagace Národního 

parku České Švýcarsko a  Lužických hor, gra-

dující obtížnost etap. Věříme, že závod bude 

pro diváky oproti předchozím ročníkům ještě 

víc atraktivní. Pokud to podmínky dovolí, rádi 

bychom po každé etapě uspořádali pro divá-

ky také zábavný kulturní program," upřesnil 

Novota. Novinkou bude rovněž velkoplošná 

projekce v prostoru cíle a přímý přenos z kaž-

dé etapy vysílaný přes internet. Ten si organi-

zátoři už třikrát vyzkoušeli na Tour de Zeleňák 

– největším amatérském cyklistickém závodě 

pro více než 700 cyklistů, který se ve Šluknov-

ském výběžku jezdí na prakticky stejných sil-

nicích a cestách. "Přenosy se osvědčily a lidi to 

bavilo, měli jsme ohlasy i ze zámoří. Těšíme se, 

že i  tímto způsobem zpropagujeme ženskou 

cyklistiku," usmál se Novota. Závod bere i pro 

sebe jako velkou zkoušku. "Je to pro mě určitě 

největší výzva, už několik týdnů špatně spím," 

říká Novota s humorem. "Snad to ale všechno 

zvládneme. Držte nám palce."

Text: Organizační výbor Tour de Feminin

Foto: Jakub Trmal

První miminko 2021
Prvním miminkem a  novým občánkem měs-
ta letošního roku je Eliška Hájková. Přejeme jí 
hodně zdraví, ať se jí v životě daří a rodičům 
přejeme, aby jim dělala jen radost.

Jana Drobečková, místostarostka města
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Škoda Auto Tour de Feminin 2021 – přehled etap

Léto s T-klubem

Hledáme dobrovolníky

První etapa – časovka: Po roční odmlce se 
letos opět jede tradiční mezinárodní etapový 
cyklistický závod žen. Oproti minulým ročníku 
se letos koná s  několika změnami. Původně 
pětietapový závod se pojede ve čtyřech eta-
pách a zahájí ho časovka. Startuje ve čtvrtek 
8. 7. 2021 v 16:00 na náměstí v Krásné Lípě. 
Trasa dále vede Dittrichovou ulicí a  Vápen-
ku do Doubice a  přes Kyjov zpět na náměstí 
v Krásné Lípě.

Druhá etapa – Národním parkem Č eské 
Švýcarsko: Start i cíl je v Krásné Lípě  na ná-
mě stí. Etapa startuje 9. 7. 2021 v 15:00. Pe-
loton závodnic se vydá na 101,7 km dlouhou 
trať. Závodnice čekají 4 vrchař ské a 2 rychlost-
ní prémie.

Třetí etapa – Šluknovskou pahorkatinou: 
Tato etapa má start i cíl na náměstí v Rum-
burku. Zahájí ji tam v  sobotu 10. 7. 2021 
v 15:00 slavnostní start, odkud se celá kolo-
na v poklidném tempu vydá až na Jiříkovskou 
ulici, kde v úrovni základní školy Pastelka od-
startuje. Na trati dlouhé 110,7 km závodnice 
čekají čtyři vrchařské, dvě rychlostní prémie 
a velké množství železničních přejezdů.

Čtvrtá etapa – Lužickými horami: Poslední 
čtvrtá etapa letošního, již třiatřicátého roční-
ku, závodu Tour de Feminin se pojede v neděli 
11. 7. 2021. Na trať vyrazí závodnice z náměs-
tí ve Varnsdorfu v  9:55. První kilometry po 
městě pojedou ve slavnostním tempu. Samot-
ný závod začne až při výjezdu z  Varnsdorfu 

směrem na Dolní Podluží. Na necelých 115 km 
dlouhé trati závodnice nastoupají 2136 metrů! 
Čeká je sice jen jedna rychlostní, zato 9 vrchař-
ských prémií. Cílem této etapy je náměstí 
v Krásné Lípě, kde se první závodnice mohou 
v  cíli objevit již před 13. hodinou. Náměstím 
ale tento den nepojedou poprvé, vidět projíž-
dět peloton tu můžeme ještě před příjezdem 
závodnic do cíle dvakrát.

Další informace, včetně map a  itinerářů 
jednotlivých etap, najdete na webu závodu: 
www.tourdefeminin.com

Tipy na zajímavá místa na trase závodu, po-
pis jednotlivých etap i další zajímavosti najde-
te na FB: www.facebook.com/tourdefeminin 

Prázdniny se kvapem blíží, a proto bychom vás 
rádi seznámili s programem našeho nízkopra-
hového klubu. Na léto si T-klub připravil mno-
ho akcí a zábavy pro všechny děti od 6 let.
Od července bude na T-klubu probíhat Letní 
škola. Tato škola je určena dětem, které během 
distanční výuky hodně zameškaly. Dětem, kte-
ré jsou neklasifi kovány nebo se připravují na 
reparát. Letní škola bude probíhat každý den, 
zejména v dopoledních hodinách, a to formou 
individuálních konzultací. Setkání bude trvat 
cca 60 minut. Následně se dítě může účastnit 
volnočasového programu.
V  létě totiž nebudeme dohánět jen resty, ale 
také se naučíme spousty novým věcem. Podí-

váme se do přírody, seznámíme se s různými 
výtvarnými technikami, vyjedeme na výlet 
a  mnoho dalšího. Celý program s  názvem 
Užijme si prázdniny naleznete na Fcb Kostky. 
T-klub bude během letních prázdnin otevřen 
od pondělí do pátku v čase od 9–16 h.
Ranní akce budou začínat v  10 h, odpolední 
ve 13:30. Pokud víte, že by se vaše dítě rádo 
některého z programů zúčastnilo, můžete ho 
přihlásit. Pokud se rozhodnete kdykoliv bě-
hem prázdnin, nevadí, stačí, když dítě přijde 
na klub.
Novinkou je možnost vyzvedávání dětí. Pra-
covnice klubu vyzvedne děti v určené časy na 
smluvených místech a odpoledne je zase od-

vede zpět. Vyzvedávání dětí bude probíhat po 
celý týden, v 9 h na Varnsdorfské u sámošky, 
v 9:15 na náměstí a v 9:30 na sídlišti. Po skon-
čení klubu budou děti odvedeny na náměstí, 
kde si je rodiče můžou opět vyzvednout.
Pro více informací, přihlášení dítěte na Letní 
školu nebo do programu Užijme si prázdniny 
nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt: Mgr. Adéla Galbavá, tel.: 775 708 
087, e-mail: galbava@komunitnicentrum.
com, nebo osobně přímo v Kostce v čase od 
8–14 h.

Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Hledáme dobrovolníky na pomoc při akci Tour de Feminin. Jedná se o pomoc se zajištěním bezpečnosti závodu. Každý dobrovolník dostane 
určené místo (výjezd či jinou komunikaci), kde by hlídal, aby se do závodu nikdo nepřipletl. Zajistit bezpečnost závodu bychom potřebovali ve 
čtvrtek 8. 7. v čase od 16 do cca 20 hodin, v pátek 9. 7. v čase od 15 do cca 20 hodin a v neděli 11. 7. v čase od 10 do 14 hodin. V případě zájmu 
prosím pište nejpozději do 30. 6. 2021 na info@tourdefeminin.com nebo na drobeckova@krasnalipa.cz. Děkujeme.

Závod Tour de Feminin má dlouholetou tradici. Na fotografi i peloton závodnic v roce 2014.
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Druhé vydání mapy Köglerovy naučné stezky je na světě

Veřejná doprava a dopady kůrovcové kalamity na 
region byly stěžejními tématy 11. jednání starostů

Klub českých turistů V  Krásné Lípě vydal 
v  květnu letošního roku netrpělivě očekáva-
nou aktualizovanou mapu Köglerovy naučné 
stezky.
Autorem původní přírodovědně vycházkové 
trasy (svého druhu první v  Československu) 
byl krásnolipský rodák Rudolf Kögler. Měřila 
asi 12 km a byla vedena po linii lužického pře-
smyku, která odděluje žulovou oblast od ob-
lasti pískovcové. Poprvé se zájemci mohli po 
stezce projít 12. října 1941.
Obnovená naučná stezka z roku 2006 je nyní 
okruhová a měří něco málo přes 23 km. Začíná 
a končí v Krásné Lípě. V úseku mezi Vápenkou 
a Vlčí Horou navazuje na původní stezku a ná-
vštěvníci prochází v  podstatě stejnými místy 
tak, jak tomu bylo ve čtyřicátých letech minu-
lého století. Krátce po otevření naučné stez-
ky byl vydán Průvodce Köglerovou naučnou 
stezkou Krásnolipskem, který byl doprovázen 
i podrobnou mapou.
Nová oboustranná dvojjazyčná mapa Köglero-
vy naučné stezky v měřítku 1: 10  000 je vedle 
pečlivě vyznačené naučné stezky zaměřena 
i  na celou síť turistických tras a  cyklotras na-
cházejících se v  dosahu mapy. Proto jsou už 
v  mapě zakresleny nedávno vyznačené nové 
turistické trasy a mapa je doplněna piktogra-

my řady zajímavých míst (např. díky p. Beli-
sové jsou pojmenována všechna boží muka), 
ubytovacích zařízení, části nové vozíčkářské 
trasy, koupaliště, části žel. dráhy NP, hranice 
CHKO a NP České Švýcarsko, jakož i další po-
zoruhodnosti. Výškopis je značen pomocí vrs-
tevnic po deseti metrech a pomocí výškových 
kót. Mapa je do-
plněna o  několik 
nových fotografi í 
a  na rubové stra-
ně jsou stručně 
popsána všechna 
zastavení včetně 
několika nových. 
Mapa je vytištěna 
na voděodolném 
materiálu.
KČT Krásná Lípa 
mapu prodává za 
50 Kč na tel číslech 
728 732 877, 721 
516 312 a 777 184 
083. Od 20. května 
je možné zakoupit 
mapu Köglerovy 
stezky na roz-
hlednách Dymník 

a Vlčí hora. Klub KČT Krásná Lípa předpokládá, 
že v nejbližší době bude mapa k sehnání i na 
informačních centrech našeho regionu, v cuk-
rárně U Moniky a v ubytovacích zařízeních na 
trase naučné stezky.

Výbor KČT Krásná Lípa

V pořadí 11. jednání Sdružení pro rozvoj Šluk-
novska ve volebním období 2018 až 2022 se 
konalo 21. května, tentokrát v Jiříkově. V úvo-
du jednání starosta města Jiříkov Michal Maják 
a místostarosta Bc. Jindřich Jurajda seznámili 
přítomné kolegy s realizovanými investičními 
akcemi v minulém období. Představili i plány 
a záměry města Jiříkov do příštích let.
Další část jednání byla věnována problemati-
ce veřejné dopravy, a  to jak autobusové, tak 
i vlakové. Pracovníci Ústeckého kraje z odboru 
dopravy a  silničního hospodářství Ing. Jakub 
Jeřábek, vedoucí oddělení a  Ing. Jan Otčená-
šek, technolog dopravy, představili starostům 
letošní novinky v turistické dopravě. Nově od 
letošního roku přibylo například vlakové spo-
jení T9 z Jizerských hor přes Žitavské a Lužické 
hory do Českého Švýcarska, tedy z Liberce přes 
Žitavu, Rybniště a Krásnou Lípu do Mikulášo-
vic. Spoj provozuje společnost Trilex. Úplnou 
novinkou je první přímé vlakové spojení Pra-
hy a  Českého Švýcarska tzv. Lužickohorským 
rychlíkem R 1275 z  Prahy přes Mladou Bole-
slav, Doksy, Nový Bor, Rybniště, Krásnou Lípu 
do Mikulášovic. Vlak je historický, provozuje jej 
Klub železničních cestovatelů, který v  Ústec-
kém kraji provozuje i  Kamenický a  Podřipský 
motoráček. Starostové byli rovněž informo-
váni o  tom, že v  současné době je Ústeckým 
krajem zajištěno fi nancování veřejné dopravy 
a nejsou zatím připravovány žádné škrty, přes-
to, že fi nanční dopady omezení v  důsledku 
epidemiologických opatření jsou obrovské. Na 
závěr této části jednání představili pracovníci 
Krajského úřadu novinku – mobilní informační 
kancelář – tzv. DÚKmobil. Moderní dodávkové 
vozidlo přizpůsobené jako pojízdná kancelář 
bude, dle zájmu, zajíždět průběžně do jednot-
livých obcí a nabízet služby Dopravy Ústecké-
ho kraje občanům. Podobně již dnes funguje 
např. mobilní kancelář SčVaK.
Největší prostor v rámci jednání, více jak 3 ho-
diny, byl věnován kůrovcové kalamitě v lesích 
Šluknovska a jejím dopadům na obce. Pozva-
nými hosty byli náměstek ministra zeměděl-

ství Mgr. Patrik Mlynář, ředitel oblastního ře-
ditelství LČR Teplice Ing. Pavel Rus, Ing. Pavel 
Přílepek z Ústředního sekretariátu KČT a Vác-
lav Nič, KČT oblast Ústí nad Labem – odborníci 
zodpovědní za turistické značení, Bc. Jan Šmíd, 
ředitel České Švýcarsko, o. p. s. a  Ing. Jiří Rak, 
vedoucí Destinační agentury ČŠ za oblast ces-
tovního ruchu.
Zástupci LČR seznámili starosty s  vývojem 
kůrovcové kalamity, s  postupy, které jsou 
uplatňovány v  hospodářských lesích, jejichž 
cílem je především zastavit šíření kůrovce 
do dalších porostů v  území. V  tomto snažení 
lesníkům pomáhá chladné jarní počasí, které 
limituje další množení brouka. Byla vyjádřena 
naděje, že je možné kalamitu zvládnout, ale je 
nutné očekávat další masivní kácení v  lesích 
v letních měsících, kdy dojde k dalšímu šíření 
kůrovce do porostů. Probíhající těžby řeší vý-
hradně suché nebo napadené, i když ještě ze-
lené stromy. Plánovaná těžba neprobíhá, cena 
dřeva se na trhu vrací k původním hodnotám. 
Lesy ČR se snaží následně v  maximální mož-
né míře mýtiny zalesňovat, zde se naráží na 
kapacity personální, ale i  sadbové možnosti. 
V této souvislosti je potřeba zmínit, že Lesy ČR 
odvedly v minulých letech do státního rozpoč-
tu z rezervního fondu cca 38 mld. korun. Tyto 
prostředky dnes Lesům ČR samozřejmě citel-
ně chybí. Dalšími limity jsou omezení, která 
vydávají orgány ochrany přírody v  oblastech 
v  CHKO, které požadují ponechávání určité-
ho množství nezpracovaného napadeného 
porostu a  omezují intenzivní metody těžby. 
To může jednak dále vyvolávat další množení 
kůrovce, ale především i  četné uzavírky lesů 
z důvodu bezpečnosti, neboť ponechané sto-
jící souše budou degradovat a neřízeně padat. 
Podobná situace je již na mnoha turistických 
trasách v  Národním parku České Švýcarsko. 
Rozpad porostů do bezpečné fáze může trvat 
i více jak 10 let!
Starostové reagovali kritikou na jednání spo-
lečností, které v lesích v majetku LČR těží, dře-
vo skládkují a  následně odváží. Velmi často 

nerespektují dopravní značení, poškozují ko-
munikace a  pozemky, jak obecní, tak i  jiných 
vlastníků. Vzájemná komunikace mezi lesníky 
a  radnicemi příliš nefunguje, pracovníci LČR 
jsou přetíženi. V lesích zůstává nepořádek, les-
ní cesty jsou neschůdné. Dlouhodobé uzavírá-
ní lesů a turistických tras starostové odmítají. 
Vyjádřili nesouhlas s postupy orgánů ochrany 
přírody, které vedou ve svém důsledku k dlou-
hodobému omezení průchodnosti území 
a k negativním dopadům na cestovní ruch. Na 
příští jednání bude pozván ministr životního 
prostředí R. Brabec.
S  problematikou údržby značených turistic-
kých tras vystoupili zástupci KČT. V některých 
lokalitách byly odstraněny stromy se značka-
mi, často nejsou k  dispozici žádné další stro-
my, kde by mohly být nahrazeny. Lesní cesty 
jsou často velmi poškozené a těžko schůdné. 
Je požadováno ponechávání pahýlů pro do-
časné značení a základní úprava povrchu cest 
po vyvážení. Stejně tak je potřebná i  včasná 
komunikace ve věci dočasných uzavírek kvůli 
probíhající těžbě.
Zástupci obecně prospěšné společnosti Čes-
ké Švýcarsko za turistickou destinaci vyjádřili 
obavu z  negativní prezentace území v  médi-
ích, dlouhodobého uzavírání turistických tras 
i dalších cest a z budoucí neprostupnosti úze-
mí. Vznesli dotazy k nutnosti používání velké 
techniky – harvestorů a  vyvážeček. Lesníci 
nedostatky a  kritiku částečně připustili, byly 
přislíbeny změny ve vzájemné komunika-
ci i  úprava obchodních vztahů s  dodavateli. 
Využívání výkonné techniky je ekonomicky 
efektivní a  při celkovém objemu očekáva-
ných těžeb je nenahraditelné. Ze strany LČR 
byla přislíbena lepší informovanost i ve směru 
k veřejnosti. Ze strany zástupců turistické de-
stinace České Švýcarsko také zazněly obavy 
z očekávaného návalu návštěvníků po uvolně-
ní epidemiologických omezení, ve chvíli, kdy 
jsou v oblasti četná omezení pohybu osob.

Jan Kolář, předseda sdružení
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Každá nesnáz si zaslouží řešení

Autobusem do Českého Švýcarska – 
novinka na lince z Děčína přes Hřensko 

do Krásné Lípy 

Z Krásné Lípy na Jedlovou 
vlakem a zpět na koloběžce

Koncem května se pracovníci Sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s  dětmi z  Kostky se-
tkali s pracovníky terénního Týmu duševního 
zdraví z Agentury Pondělí a vzájemně jsme si 
obě sociální služby přiblížili. Kostka pracuje 
s rodinami, které řeší nějakou složitou životní 
situaci, a potřebuje podpořit. Tým duševního 
zdraví poskytuje podporu lidem s  duševním 
onemocněním, aby mohli žít v běžných pod-
mínkách života většinové společnosti.
Uvítali jsme poradenství v  oblasti duševní-
ho zdraví a  připravili jsme témata, s  kterými 
se v naší službě při práci s rodinami v terénu 
setkáváme. Povídali jsme si o  osobnostech 

se sklonem k  sebepoškozování, o  rodinách 
s  více traumaty, o  dopadu na duševní zdraví 
v souvislosti s pandemií Covid-19, o závislos-
tech v kombinaci s duševním onemocněním, 
o  problému s  vysazováním léků u  uživatelů 
s  psychiatrickou diagnózou, o  popírání a  ná-
sledném vlivu jejich chování na děti a  další. 
Probíhala milá, společná diskuse nad konkrét-
ními případy. Setkání bylo příjemné, přínosné 
a domluvili jsme se na další spolupráci. Celé-
mu Týmu duševního zdraví děkujeme.

Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí Sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi, 

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Od 16. 6. 2021 je v  plném rozsahu obnoven 
provoz turistických autobusů do Českého Švý-
carska. Na lince 434 (Děčín – Hřensko – Mezní 
Louka – Jetřichovice – Chřibská – Doubice – 
Kyjov – Krásná Lípa) navíc letos budou nově 

autobusy jezdit denně až do 31. října 2021.
Ucelený přehled všech linek Dopravy Ústec-
kého kraje včetně jízdních řádů naleznete na 
webu www.dopravauk.cz.

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.

Sportovní areál je otevřen celoročně a zvláště v letních měsících hojně navštěvován nejen spor-
tovci, ale i rodinami s dětmi, kterým nabízí řadu venkovních dětských atrakcí v příjemném a udr-
žovaném prostředí a nechybí ani možnost občerstvení.

Aktuální dění 
v Krásné Lípě 

v mobilní aplikaci

Svoz tříděného 
odpadu – pytlový svoz

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.

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.
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Mezinárodní hudební festival 2021 ve Filipově
Milí hudební přátelé,

navzdory všem komplikacím, které nás potkaly v souvislosti s pande-

mií Covid-19, jsme potěšeni, že Vás, po vynucené přestávce v minulém 

roce, můžeme opět pozvat k poslechu klasické hudby u příležitosti XIV. 

ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Varhanní duchovní hudba 

ve Filipově“.

Letošní ročník si vyžádal celou řadu opatření a  změn, které refl ektují 

současnou epidemiologickou a  ekonomickou situaci, zejména našich 

sponzorů a garantů projektu. Našim cílem bylo zachovat vysokou kva-

litu i úroveň festivalu a nabídnout tak interpretům, především ale Vám 

posluchačům, bezpečné prostředí, které Vám přinese jak radost a uspo-

kojení z  interpretované hudby, tak i celkovou duševní pohodu, získa-

nou ve výjimečném prostředí Mariánské poutní baziliky ve Filipově.

Zásadní změnou letošního ročníku je jeho zkrácení ze dvou měsíců na 

jeden. Tento poloviční formát nabídne celkem 5 koncertů a to každou 

srpnovou neděli, vždy ve 14:00, tak, jak jsme byli zvyklí. Abychom po-

zvané hosty nevystavovali komplikacím, spojenými s cestováním přes 

státní hranice a eventuální karanténou, byla účast nabídnuta výhradně 

umělcům z České republiky. Jejich přítom-

nost bude podmíněna splněním bezpeč-

nostních kritérií, která ukládá Ministerstvo 

zdravotnictví ČR pro pořádání kulturních 

akcí v  době pandemie. Totéž bude vyža-

dováno od všech návštěvníků jednotlivých 

festivalových koncertů. Jedná se o  potvr-

zení očkování první dávkou, od kterého 

uplynulo více než 22 dní nebo potvrzení 

o prodělané nemoci Covid-19 v ochranné 

lhůtě 180 dnů nebo aktuální antigenní či 

PCR test. Nutností bude respirátor třídy 

FFP 2 pro zakrytí dýchacích cest a  mís-

to k  sezení v  lavicích bude možné využít 

pouze v  rozestupu dvou metrů, pokud se 

nebude jednat o členy jedné domácnosti. 

Tato opatření se do srpna mohou změnit, 

proto, prosím, sledujte aktuální informace 

Ministerstva zdravotnictví ČR, eventuál-

ně Ministerstva kultury ČR. Podmínky pro 

konání kulturních akcí se průběžně aktua-

lizují.

Přes všechna komplikovaná opatření je 

důvod k radosti, protože můžeme společ-

ně prožít krásné chvíle svátků hudby. Hned 

první koncert 1. srpna přinese hudbu hlu-

bokého duchovního rozměru v  podobě 

gregoriánského chorálu. Garantem umě-

lecké čistoty mužského liturgického jedno-

hlasu bude Jan Lorenc, umělecký vedoucí 

pěveckého souboru Schola cantus gregori-

ani. Dlouholetá spolupráce varhaníka Mar-

tina Moudrého s tímto souborem nabídne 

nejen kontrast mužského chorálu a  var-

hanní hudby, ale též duchovní symbiózu 

zdánlivě odlišných liturgických prostředků.

Druhý koncert 8. srpna navodí příjemnou 

atmosféru, kterou je možné přirovnat k zá-

meckému prostředí. Zvuk fl étny (Michae-

la Kroupová Durajová) a  varhan (Václav 

Zeman) oživí, mimo jiné, vzpomínky na 

předčasně zesnulou Astrid Schnittnero-

vou, hudební pedagožku a kolegyni, která 

svůj život zasvětila (mimo jiné) hře na fl ét-

nu a toto umění předávala mladé generaci. 

Koncert bude věnován její památce.

15. srpna doprovodí na fi lipovské varhany 

pražský varhaník Přemysl Kšica dva zkuše-

né instrumentalisty, Moniku Urbanovou - housle a Jiřího Sejkoru - ho-

boj. Zazní nejen Koncert pro housle a hoboj od J. S. Bacha a Romance 

pro hoboj a varhany od J. Kličky, ale také premiéra O. Urbana „Filipovský 

zázrak“.

Populární divadelní a fi lmový herec Jan Šťastný si pro nás připravil slova 

vzpruhy, naděje a vtipu na 22. srpna. Člen souboru pražského Divadla 

na Vinohradech nebude mluvit jen v  rovině duchovně-fi lozofi cké, ale 

životními příběhy nás chce povzbudit a otevřít cestu k naději a optimi-

smu. Podaří se mu to? Mistrovskou hrou na varhany ho bude provázet 

brněnský varhaník Jiří Lang.

Závěr festivalu 29. srpna bude patřit pardubickému varhaníkovi Vác-

lavu Uhlířovi. Spolu s  ním přijede sopranistka Hana Medková a  Karel 

Houdek, který zahraje na trubku. Toto obsazení nabízí příslib kvalitního 

hudebního zážitku a současně triumfální závěr letošního svátku hudby 

v Mariánské poutní bazilice ve Filipově.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vaše Arte musica

PhDr. Jiří Chlum, Ph.D.
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER

I. Hlavní program

Příprava zasedání ZM 
Usnesení RM č. 50 – 01/2021   
RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu:
-  Zpráva o hospodaření města za rok 2020,
-  Hospodaření příspěvkových organizací a  obchodní společnosti 

města,(ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa, Křinice, s. r. o.) 
-  Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa.
 
II. Došlá pošta

Prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 2308/1, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 02/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 
2307/1 a části p. p. č. 2308/1 o celkové výměře 1393 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem výstavby rodinného domu Ing. Jiřímu Krčkovi, bytem 
Nemocniční 11, Krásná Lípa za cenu 88 950 Kč (do základní výměry 
60 000 Kč, nad základní výměru 28 950 Kč). Prodej bude realizován pod-
le 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. 

Prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 2308/1, 
vše k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení RM č. 50 – 03/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č. 662/9 a  části p. p. č. 
2307/1 o  celkové výměře 1550 m2 a  části p. p. č. 2308/1 o  výměře 
20 m2, vše k. ú. Krásná Lípa (pozemek pod rodinným domem žadatelky 
a zahrada) Kláře Kotrmanové, bytem Vítkovická 2045, Nymburk za cenu 
115 500 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 744/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 04/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 744/1 o  výměře 
1452 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Janě 
Iljukové, bytem Sportovní 166/9, Rumburk za cenu 120 200 Kč (do 
základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 37 800 Kč, porosty 
22 400 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 744/2, části p. p. č. 744/1 a části 744/3, vše k. ú. Krásná 
Lípa a odkoupení části p. p. č. 744/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 05/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 744/2 o výměře 331 m2, části 
p. p. č. 744/1 o výměře 446 m2 a části p. p. č. 744/3 o výměře 346 m2, vše 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Karlu a Jaroslavě Kočárko-
vým, oba bytem Polní 96/9, Krásná Lípa za cenu 81 400 Kč za podmínky 
prodeje části p. p. č. 744/6 o výměře 542 m2, k. ú. Krásná Lípa městu 
Krásná Lípa za cenu 34 100 Kč. Náklady budou hrazeny rovným dílem.  

Prodej části p. p. č. 2519/8 a části p. p. č. 2519/7, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 06/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2519/8 a části p. p. č. 
2519/7 o celkové výměře 1874 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zří-
zení zahrady Haně Volfové, bytem Pletařská 660/9, Krásná Lípa za cenu 
187 400 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 1159/1 a části p. p. č. 1166/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 07/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1159/1 o výměře 1164 m2 
a části p. p. č. 1166/2 o výměře 713 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Mojmíru Eliášovi, bytem Gabinova 823/2, 
Praha 5 za cenu 167 550 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 
výměru 101 550 Kč, porosty 6 000 Kč). Prodej bude realizován podle 
oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené. 

Prodej p. p. č. 108/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 50 – 08/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 108/2 o výměře 419 m2, k. 

ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Václavu Pešťákovi a Gabriele 
Sedláčkové, oba bytem Kyjov 109, Krásná Lípa z důvodu zachování po-
zemku pro potřeby města. 

Prodej části p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 09/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 629 o výměře 637 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Ing. Pavlu Sed-
lákovi a  Ing. Janě Dvořákové, oba bytem F. X. Procházky 29/14, Bran-
dýs nad Labem - Stará Boleslav za cenu 31 850 Kč (do základní výměry 
31 850 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Usnesení z 50. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 5. 2021
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Prodej p. p. č. 347, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 50 – 10/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 347 
o  výměře 1864 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 
zřízení zahrady Zbyňku Holinkovi, bytem 
Chlebovická 490, Praha 9 za cenu 318 700 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. 

Prodej části p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 11/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. 
p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Jiřímu a Marii Homolkovým, oba by-
tem Liběšice 204 z  důvodu určení pozemku 
pro výstavbu.  

Pronájem p. p. č. 1157/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 12/2021   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout p. p. č. 
1157/1 o výměře 665 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

III. Různé

Kupní smlouva Povodí Ohře, s. p. 
Usnesení RM č. 50 – 13/2021   
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2021/32/19 - 
131 o prodeji p. p. č. 3051/23, k. ú. Krásná Lípa 
mezi městem Krásná Lípa a Povodí Ohře, s. p., 
Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988, dle 
přílohy.  

Nastoupení náhradníka 
Usnesení RM č. 50 – 14/2021   
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu 
v  zastupitelstvu města a  nástup nového čle-
na ZM jako náhradníka z volební strany Volba 
PRO Lípu a to Miroslava Řebíčka a konstatuje 
předání osvědčení dle § 56 odst. 2, zákona č. 
491/2001 Sb.  

Smlouva na zřízení místa zpětného odběru 
výrobků s ukončenou životností - odpadní 
elektrozařízení 
Usnesení RM č. 50 – 15/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  zřízení veřejného 
místa zpětného odběru č. 2021/19/15 - 130 
na zřízení místa zpětného odběru výrobků 
s  ukončenou životností - odpadní elektroza-
řízení, s  fi rmou REMA Systém, a. s., se sídlem 
Budějovická 1667/64, Praha 4, IČ 64510263, 
dle přílohy.  

Dozorčí rada o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení RM č. 50 – 16/2021   
RM schvaluje jmenování Ing. Jiřího Války, ve-
doucího oddělení cestovního ruchu Ústecké-
ho kraje, členem dozorčí rady o. p. s. České 
Švýcarsko.  

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka 
za rok 2020 
Usnesení RM č. 50 – 17/2021   
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové or-

ganizace Základní škola a Mateřská škola Krás-
ná Lípa sestavenou ke dni 31. 12. 2020 a roz-
dělení hospodářského výsledku v celkové výši 
-347 089,59 Kč takto:
fond odměn: 0,00 Kč
fond rezervní: -347 089,59 Kč.
Ztráta ve výši 347 089,59 bude pokryta z  re-
zervního fondu organizace.  

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospo-
daření a Zpráva o inventarizaci za 
rok 2020 
Usnesení RM č. 50 – 18/2021   
RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu 
o  provedení inventarizace příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa za rok 2020 dle přílohy.  

Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 50 – 19/2021   
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpoč-
tu NIV příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa - schválený roz-
počet od odboru školství Ústeckého kraje pro 
rok 2021. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka za 
rok 2020 
Usnesení RM č. 50 – 20/2021   
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace Kostka Krásná Lípa sestavenou ke dni 
31. 12. 2020 a  rozdělení hospodářského vý-
sledku v celkové výši 844 883,77 Kč takto:
fond odměn: 0,00 Kč
fond rezervní: 844 883,77 Kč. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospo-
daření a Zpráva o inventarizaci za rok 2020 
Usnesení RM č. 50 – 21/2021   
RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu 
o  provedení inventarizace příspěvkové orga-
nizace Kostka Krásná Lípa za rok 2020 dle pří-
lohy.
 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotaci 
Usnesení RM č. 50 – 22/2021   
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na 
projekt Inkluze s Kostkou do programu HRO-
VA2 z Norských fondů, dle přílohy. 

Veřejnosprávní kontroly zřizovatele 
Usnesení RM č. 50 – 23/2021   
RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních 
kontrol hospodaření příspěvkových organiza-
cí za rok 2020. RM neschvaluje příspěvkové or-
ganizaci Kostka Krásná Lípa činnost, která není 
řádně písemně sjednána a zajištěna. 

Jednací řád RM 
Usnesení RM č. 50 – 24/2021   
RM schvaluje Jednací řád rady města Krásná 
Lípa, dle přílohy. 

Výjimka z Dotačního programu 
Usnesení RM č. 50 – 25/2021   
RM schvaluje výjimku z Dotačního programu 
na podporu kulturní, sportovní a tělovýchov-
né činnosti a  práci s  mládeží pro rok 2021 
v  souladu s  bodem 9 tohoto dotačního pro-
gramu v  bodě 6, kdy RM schvaluje lhůtu pro 
podání žádosti do 17. 5. 2021 a v bodě 8, kdy 
RM schvaluje lhůtu pro rozhodnutí o  žádosti 
do 15. 6. 2021.

Dotace na činnost 
Usnesení RM č. 50 – 26/2021   
RM doporučuje ZM schválit Veřejnosprávní 
smlouvu č. 2021/15/13 - 138 o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Krásná Lípa se spolkem 
Myslivecký spolek Vápenka Krásná Lípa se síd-
lem Tyršova 991/5, Krásná Lípa, dle přílohy. 

Termíny TJ volejbal 
Usnesení RM č. 50 – 27/2021   
RM schvaluje v  souladu s  Dotačním progra-
mem na podporu kulturní, sportovní, tělový-
chovné činnosti a práci s mládeží v roce 2021, 
bod 9) změnu termínu pro akci Tělovýchovné 
jednoty Krásná Lípa, z. s., oddílu volejbalu 
Lípa turnaj Femina přesun z  29. 5. 2021 na 
19. 6. 2021 a  Májový turnaj z  15. 5. 2021 na 
29. 5. 2021 z  důvodu rozvolňování vládních 
opatření pro akce pro veřejnost. 

5. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení RM č. 50 – 28/2021   
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové 
opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 
2021 dle přílohy. 

Dotace Ústeckého kraje pro 
SDH Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 – 29/2021   
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pro-
jekt „Vybavení JSDH Krásná Lípa 2021“ z  Pro-
gramu 2021 pro poskytování dotací z rozpoč-
tu Ústeckého kraje a závazek spolufi nancování 
projektu v  minimální výši 10 % z  poskytnuté 
dotace projektu. 

Zpráva o plnění úkolů ze 48. RM 
Usnesení RM č. 50 – 30/2021   
RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ze 48. RM. 

IV. Informace

Informace   
RM projednala nabídku na elektronickou 
úřední desku od společnosti Obec24.

 

Jan Kolář, 
Jana Drobečková 

Rezignace na mandát člena ZM  
Usnesení ZM č. 15 – 01/2021 
ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Mileny 
Nagelové na mandát člena Zastupitelstva 
města Krásná Lípa. 
 
Složení slibu  
Usnesení ZM č. 15 – 02/2021 
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný 
slib dodatečně složil Miroslav Řebíček. 

Zpráva o plnění úkolů z 14. ZM 
Usnesení ZM č. 15 – 03/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 14. ZM. 

Závěrečný účet města Krásná Lípa 
za rok 2020 
Usnesení ZM č. 15 – 04/2021 
ZM schvaluje Závěrečný účet města - Zprávu 
o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2020 

dle přílohy.
ZM vyjadřuje souhlas s  celoročním hospoda-
řením města bez výhrad. 

Účetní závěrka za rok 2020 
Usnesení ZM č. 15 – 05/2021 
ZM schvaluje účetní závěrku města Krásná 
Lípa sestavenou k 31. 12. 2020 dle přílohy.  

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 7. 6. 2021
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ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospo-
daření  
Usnesení ZM č. 15 – 06/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o  hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a  Ma-
teřská škola Krásná Lípa, p. o. za rok 2020 dle 
přílohy. 
 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – Zpráva o hospo-
daření a činnosti  
Usnesení ZM č. 15 – 07/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření pří-
spěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. 
za rok 2020 vč. plnění rozpočtu roku 2020, dle 
přílohy. ZM schvaluje Výroční zprávu za rok 
2020. 
 
Křinice, s. r. o. - Zpráva o hospodaření  
Usnesení ZM č. 15 – 08/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Kři-
nice Krásná Lípa, s. r. o. za rok 2020 dle přílohy. 
 
Zabezpečení dodávek tepla a příprava
TUV - sídliště 
Usnesení ZM č. 15 – 09/2021 
ZM projednala způsob zabezpečení dodá-
vek tepla a přípravu TUV z centrálního zdroje 
tepla pro sídliště v  lokalitě ulice Nemocniční, 
prostřednictvím městské společnosti KŘINI-
CE KRÁSNÁ LÍPA, s. r. o. a  jeho dlouholetou 
udržitelnost, zejména pak s ohledem na jeho 
nedávnou modernizaci centrálního zdroje 
a v této souvislosti: 
a) konstatuje připravenost vkládání potřeb-

ných investic do CZT a rozvodů,
b) neschvaluje jakékoliv kroky sloužící k  roz-

kladu CZT na sídlišti, budování individuál-
ních zdrojů tepla a  neschvaluje vydávání 
případných souhlasů se zásahy a dále uklá-
dání sítí do pozemků v majetku města. 

Základní škola - plynová kotelna 
Usnesení ZM č. 15 – 10/2021 
ZM schvaluje rámcovou obnovu stávající ply-
nové kotelny v objektu Školní 558/10, Krásná 
Lípa jejíž součástí bude zejména osazení no-
vých kondenzačních plynových kotlů s  ne-
rezovými výměníky vč. nového kouřovodu, 
nová MaR, příprava TUV a s tím související po-
třebná výměna rozvodů a zařízení v max. výši 
2 300 000 Kč vč. DPH.  

Zamítnutí žaloby (2. kolo) – projekt Kanali-
zace Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 11/2021 
ZM bere na vědomí Rozsudek Krajského sou-
du v  Brně č.j. 29 Af 14/2019-112 o  zamítnutí 
žaloby města Krásná Lípa proti Rozhodnutí 
předsedy ÚOHS o  porušení transparentnosti 
při zadání veřejné zakázky na výběr dodava-
tele stavby Kanalizace Krásná Lípa. ZM schva-
luje opětovné podání kasační stížnosti na 
přezkum celé věci k  Nejvyššímu správnímu 
soudu v Brně.
 
Snížení světelného znečištění III. etapa 
a Bike Boxy 
Usnesení ZM č. 15 – 12/2021 
ZM bere na vědomí přijetí dotací a  realizaci 
projektů Snížení světelného znečištění III. eta-
pa a Bike Boxy spolufi nancovaných z Národní-
ho programu Životní prostředí.  

5. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení ZM č. 15 – 13/2021 
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2021 dle upravené 
přílohy. 

Nemovitosti - prodej objektu Nemocniční 
952/18 
Usnesení ZM č. 15 – 14/2021 
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 952 na st. p. 
č. 962 a st. p. č. 962 (372 m2), p. p. č. 334/2 (291 
m2), vše v k. ú. Krásná Lípa, ulice Nemocniční, 
manželům Markovi a Lucii Maříkovým, oba by-
tem Vojtěcha Kováře 330, Rumburk, za kupní 
cenu 5  000 000 Kč splatnou před podpisem 
kupní smlouvy. 

Nemovitosti - prodej objektu Rumburská 
977/5 
Usnesení ZM č. 15 – 15/2021 
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 977 na 
st. p. č. 969/1 a st. p. č. 969/1, p. p. č. 1168/1, 
vše v k. ú. Krásná Lípa, ulice Rumburská, fi rmě 
PRAGIS REAL PROPERTY s. r. o., se sídlem V Ho-
lešovičkách 94/41, Praha 8 - Libeň, z  důvodu 
nízké nabídnuté kupní ceny. 

Prodej části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 15 – 16/2021 
ZM na základě cenové nabídky schvaluje pro-
dej části p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. 
Vlčí Hora za účelem výstavby rodinného domu 
Peteru Leškovi, bytem Tatranská 14, Trnava 
a  Lence Leškové, bytem Voctářova 2436/3A, 
Praha 8 za cenu 255 000 Kč. Prodej bude re-
alizován podle Oddílu I., čl. 2 odst. 5 a  6 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 1123/2 a  části p. p. č. 
1106/2, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 15 – 17/2021 
ZM na základě cenové nabídky schvaluje 
prodej části p. p. č. 1123/2 o výměře 543 m2 
a části p. p. č. 1106 o výměře 679 m2, vše k. ú. 
Vlčí Hora za účelem výstavby rodinného domu 
Tomášovi a Ivě Hurychovým, oba bytem Huso-
vo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou, za cenu 151 
000 Kč. Prodej bude realizován podle Oddílu I., 
čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a uží-
vání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.

Prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 18/2021 
ZM na základě cenové nabídky schvaluje pro-
dej p. p. č. 2164 o výměře 1169 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa za účelem výstavby rodinného domu 
Radku Hlinkovi, bytem Rumburská 977/5, 
Krásná Lípa za cenu 150 000 Kč. Prodej bude 
realizován podle Oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s  prodejem spojené. Prodej 
bude realizován po vypršení výpovědní doby 
současnému nájemci.

Prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 
2307/1 a části p. p. č. 2308/1, vše k. ú. Krás-
ná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 19/2021 
ZM schvaluje prodej části st. p. č. 662/9, části 
p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 2308/1 o celko-
vé výměře 1393 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu Ing. Jiřímu 
Krčkovi, bytem Nemocniční 11, Krásná Lípa za 
cenu 88 950 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, 
nad základní výměru 28 950 Kč). Prodej bude 
realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 
2307/1 a části p. p. č. 2308/1, vše k. ú. Krás-
ná Lípa  
Usnesení ZM č. 15 – 20/2021 
ZM schvaluje prodej části st. p. č. 662/9 a čás-
ti p. p. č. 2307/1 o  celkové výměře 1550 m2 
a části p. p. č. 2308/1 o výměře 20 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa (pozemek pod rodinným domem 
žadatelky a zahrada) Kláře Kotrmanové, bytem 
Vítkovická 2045, Nymburk za cenu 115 500 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. 

Prodej části p. p. č. 744/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 21/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 744/1 o vý-
měře 1452 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem vý-
stavby rodinného domu Janě Iljukové, bytem 
Sportovní 166/9, Rumburk za cenu 120 200 Kč 
(do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 
výměru 37 800 Kč, porosty 22 400 Kč). Prodej 
bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 
5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemo-
vitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupují-
cí uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 744/2, části p. p. č. 744/1 
a  části p. p. č. 744/3, vše k. ú. Krásná Lípa 
a odkoupení části p. p. č. 744/6, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 22/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 744/2 o  výměře 
331 m2, části p. p. č. 744/1 o výměře 446 m2 
a části p. p. č. 744/3 o výměře 346 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Kar-
lu a  Jaroslavě Kočárkovým, oba bytem Polní 
96/9, Krásná Lípa za cenu 81 400 Kč za pod-
mínky prodeje části p. p. č. 744/6 o  výměře 
542 m2, k. ú. Krásná Lípa městu Krásná Lípa za 
cenu 34 100 Kč. Náklady budou hrazeny rov-
ným dílem.  

Prodej části p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 23/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 629 o výměře 
637 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 
rodinného domu Ing. Pavlu Sedlákovi a  Ing. 
Janě Dvořákové, oba bytem F. X. Procházky 
29/14, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za 
cenu 31 850 Kč (do základní výměry 31 850 
Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 
2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. 

Prodej p. p. č. 1159/1 a části p. p. č. 1166/2, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 24/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1159/1 o  výmě-
ře 1164 m2 a  části p. p. č. 1166/2 o  výměře 
713 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstav-
by rodinného domu Mojmíru Eliášovi, bytem 
Gabinova 823/2, Praha 5 za cenu 167 550 Kč 
(do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 
výměru 101 550 Kč, porosty 6 000 Kč). Prodej 
bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 
5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemo-
vitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupují-
cí uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 a p. p. č. 
802/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 25/2021 
ZM schvaluje prodej st. p. č. 512/1 o  výměře 
33 m2, st. p. č. 512/2 o  výměře 502 m2 a  p. 
p. č. 802/2 o výměře 694 m2, vše k. ú. Krásná 
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Lípa za účelem výstavby rodinného domu 
Renatě Křenkové, bytem Skalice u České Lípy 
510 za cenu 100 950 Kč (do základní výměry 
60 000 Kč, nad základní výměru 4 350 Kč, po-
rosty 36 600 Kč). Prodej bude realizován podle 
oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci pro-
deje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 2519/8 a  části p. p. č. 
2519/7, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 26/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2519/8 a čás-
ti p. p. č. 2519/7 o  celkové výměře 1874 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Haně Volfové, bytem Pletařská 660/9, Krásná 
Lípa za cenu 188 200 Kč. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 347, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 15 – 27/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 347 o  výměře 
1864 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení za-
hrady Zbyňku Holinkovi, bytem Chlebovická 
490, Praha 9 za cenu 318 700 Kč. Kupující uhra-
dí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 1819/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 28/2021 
ZM nechvaluje prodej části p. p. č. 1819/1 o vý-
měře 134 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zří-
zení zahrady Jiřímu a Daniele Kalvasovým, oba 
bytem Dittrichova 1059/21, Krásná Lípa z dů-
vodu zachování pozemku pro potřeby města. 

Prodej p. p. č. 2840/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 29/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2840/1 o výmě-
ře 607 m2, k. ú. Krásná Lípa Zbyšku a  Lence 
Kočárkovým, bytem Rumburská 493/7, Krásná 
Lípa z důvodu zachování pozemku pro potře-
by města. 

Prodej p. p. č. 108/2, k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 15 – 30/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 108/2 o výmě-
ře 419 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 
zřízení zahrady Václavu Pešťákovi a  Gabriele 
Sedláčkové, oba bytem Kyjov 109, Krásná Lípa 
z  důvodu zachování pozemku pro potřeby 
města. 

Prodej části p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 31/2021 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2164, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu 
a Marii Homolkovým, oba bytem Liběšice 204 
z důvodu určení pozemku pro výstavbu.  

Prodej části p. p. č. 1902/5 a  části p. p. č. 
1867/9, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 32/2021 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1902/5 
a části p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa An-
dreji a Aleně Vnenkovým, oba bytem B. Kraw-
ce 3160, Varnsdorf. 

Směna části p. p. č. 1857/9 a  části p. p. č. 
1857/8, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 33/2021 
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 1857/9 o vý-

měře 202 m2, k. ú. Krásná Lípa za část p. p. č. 
1857/8 o výměře 201 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
s  Andrejem a  Alenou Vnenkovými, bytem B. 
Krawce 3160, Varnsdorf. Náklady se směnou 
budou hrazeny rovným dílem. 

Směna části p. p. č. 1168/1 za p. p. č. 1169, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 15 – 34/2021 
ZM neschvaluje směnu části p. p. č. 1168/1 
o  výměře cca 2 700 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
p. p. č. 1169 o  výměře 2707 m2, k. ú. Krásná 
Lípa s Ing. Petrem Peškem, bytem Krásný Buk 
81, Krásná Lípa z důvodu nepoměru hodnoty 
směňovaných pozemků. 

Prodej p. p. č. 417 a 444/4, vše k. ú. 
Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 15 – 35/2021 
ZM ruší usnesení ZM č. 13-19/2020 ze dne 
7. 12. 2020 o prodeji části p. p. č. 417 a části p. 
p. č. 444/4, vše k. ú. Krásný Buk Petru a Hele-
ně Hrušovským z důvodu nepodepsání kupní 
smlouvy a neuhrazení kupní ceny.
ZM neschvaluje vrácení kauce 10 000 Kč.  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 15 – 36/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2021/10/15 - 87 na ve-
dení zemního kabelu v pozemku místní komu-
nikace p. p. č. 3026, k. ú. Krásná Lípa, v místní 
části Kamenná Horka, s fi rmou ČEZ Distribuce 
a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 
přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 15 – 37/2021 
ZM schvaluje Smlouvu zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2021/16/15 - 88 na ve-
dení zemního kabelu v pozemku místní komu-
nikace p. p. č. 1122/1 a 1122/3, k. ú. Zahrady, 
v místní části Zahrady, s fi rmou ČEZ Distribuce 
a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 
přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 15 – 38/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene - služebnosti č. 
2021/16/15 - 120 na vedení zemního kabelu 
v pozemku místní komunikace p. p. č. 3023, k. 
ú. Krásná Lípa, v ul. Fibichovo údolí, s fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, 
IČ 24729035, dle přílohy. 

Kůrovcová kalamita v regionu 
Usnesení ZM č. 15 – 39/2021 
ZM projednalo a bere na vědomí postup a ko-
respondenci starosty města ve věci průběhu 
kůrovcové kalamity v regionu.
ZM ukládá starostovi města nadále usilovat 
o  minimalizaci dopadů kůrovcové kalamity 
na majetek, rozvoj cestovního ruchu a  další 
oprávněné zájmy města a  vymáhat škody na 
majetku města.
ZM vyjadřuje nesouhlas s  takovými postupy 
orgánů ochrany přírody (CHKO LP, CHKO LH 
a  SNPČŠ), které omezují právo veřejnosti na 
volný průchod krajinou a právo na volný po-
hyb po veřejně přístupných komunikacích, 
stezkách a  pěšinách, a  které mají negativní 
dopad na rekreaci a cestovní ruch. 

ZM nesouhlasí s časově neomezenými uzavír-
kami turistických značených tras a  cyklotras 
v regionu.
ZM konstatuje obavu ze zvýšeného požární-
ho nebezpečí z  důvodu kumulace značného 
množství (cca 2 mil. m3) suché smrkové dřevní 
hmoty v  území Národního parku České Švý-
carsko.
 
Objekty - Prohlášení vlastníka o  rozdělení 
práva k nemovité věci na vlastnické právo 
k jednotkám 
Usnesení ZM č. 15 – 40/2021 
ZM schvaluje dokument „Prohlášení vlastníka 
o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnic-
ké právo k jednotkám“ k bytovému domu Ne-
mocniční 1149/12a, dle přílohy. 

Dotace na činnost 
Usnesení ZM č. 15 – 41/2021 
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
2021/15/13 - 138 o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu města Krásná Lípa se spolkem Mysli-
vecký spolek Vápenka Krásná Lípa se sídlem 
Tyršova 991/5, Krásná Lípa, dle přílohy. 

Terénní práce 2021 
Usnesení ZM č. 15 – 42/2021 
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projek-
tu Terénní práce 2021 od Úřadu vlády ČR ve 
výši 300 000 Kč. 

Asistent prevence kriminality 
Usnesení ZM č. 15 – 43/2021 
ZM 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.  

Jmenování předsedy fi nančního výboru  
Usnesení ZM č. 15 – 44/2021 
ZM jmenuje předsedou fi nančního výboru Mi-
roslava Řebíčka. 
 
Finanční výbor ZM 
Usnesení ZM č. 15 – 45/2021 
ZM bere na vědomí rezignaci Miroslava Řebíč-
ka na člena Kontrolního výboru.
ZM jmenuje členkou Kontrolního výboru Mgr. 
Milenu Nagelovou.

Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 15 – 46/2021 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) řešit narůstající výskyt různorodých reklam-
ních poutačů,
b) oslovit majitele pozemku ohledně parkova-
cích míst. 

Starosta města: Jan Kolář,
 místostarostka města: Jana Drobečková,

ověřovatelé zápisu: 
Václav Hieke a Václav Danita


