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Pátek 3. září 2021
Příští číslo vyjde za tři týdny

č. 625

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Koncert písní Karla Kryla nadchl posluchače
Písním Karla Kryla ve speciální
úpravě Michala Vejskala v pásmu pro zpěv, harfu, klarinet
a kytaru nazvaném Salome patřil sobotní podvečer 14. srpna
v kulturním domě. Známé texty písničkáře v podání zpěváka
a herce Pavla Baťka, kterého
doprovázeli – na kytaru Patrick
Vacík, klarinet Tomáš Kůgel
a harfu Barbora Plachá, ocenili nadšení posluchači v plném
sále bouřlivým potleskem. Ten
neustával a umělci se museli
několikrát vracet zpět na jeviště.

Začátkem září vystoupí v Krásné Lípě vůbec
poprvé zpěvačka, skladatelka
a textařka Vladivojna La Chia v doprovodu
violoncellistky Terezie Kovalové
Pozor, změna termínu – koncert se uskuteční již v sobotu
4. září 2021 od 19:00 v industriálním
interiéru Schindlerovy pletárny (Novia Fashion, Kyjovská 79). Vstupné je
70 Kč.
Medailonek: Vladivojna La Chia dosud vydala 14 alb vycházejících z tak
odlišných stylů jako alternativní pop,
elektronika, rock, metal, folk a klasická hudba. Její bohatá diskografie je
ukázkovým příkladem autentického
osobního přístupu k textu a zároveň mimořádných skladatelských
a aranžérských schopností. Vladivojna se věnuje i komponování filmové
a divadelní hudby. V roce 2011 byla
nominována na Českého lva a Cenu
české filmové kritiky za hudbu k filmu Nevinnost (Jan Hřebejk), v roce

2017 pak získala nominaci na Českého lva za nejlepší hudbu k filmu
8 hlav šílenství (Marta Nováková). Je
také autorkou hudby k úspěšnému
seriálu HBO Až po uši (Jan Hřebejk)
a dokončuje svou první autorskou
operu Šípková Lulu. S Terezií Kovalovou spolupracuje už od roku 2007
a je to na jejich společném souznění
a nasazení znát. V září 2021 jí vyjde
nové, nezvykle klidné a intimní album s názvem Tam v hluboké tmě
tepe a září.
Na koncertu zazní průřez její tvorbou, největší prostor dostanou
skladby z posledních šesti let. Chybět
nebude výběr z osvědčených písní,
něco ze zhudebněných básní Anny
Barkovové a akustické verze písní
z Vladivojska.

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
ČR 2021
Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volby se konají v pátek 8. 10. 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9. 10. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.
Z důvodu rekonstrukce budovy základní školy budou volební místnosti takto:
- volební okrsek č. 1 – v Základní škole v Krásné Lípě, vchod
od městského úřadu (prostor učebny výtvarné výchovy),
- volební okrsek č. 2, 3, a 4 – v Kulturním domě v Krásné
Lípě,
- volební okrsek č. 5 – ve volební místnosti v čajovně Nobilis
Tilia ve Vlčí Hoře.
Pokud chcete volit, ale nemůžete se např. ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, je možné objednat si přenosnou volební urnu domů. V případě zájmu, prosím volejte na tel.
číslo 412 354 820.
V případě platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je povinnost je dodržet a zajistit jejich plnění.
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Obrazem – Den Českého Švýcarska, opět skvělý den i večer
Start canicrossu, běhu se psem, zahájil poslední srpnovou sobotu tradiční Den českého Švýcarska, který i letos do jednoho dne spojil sraz legendárních motocyklů Čechie Böhmerland, Cross Parkmaraton, dětský
Parkmaraton a večerní koncerty na krásnolipském náměstí. Všechny

tyto „milníky“ dne pak spojoval bohatý a neméně zajímavý doprovodný
program. K vidění i slyšení tak byla celá řada show i vystoupení, nechyběli stánky ani bohatá nabídka občerstvení.

Příjezd legendárních motocyklů Čechie Böhmerland na náměstí oznamoval nejen moderátor této oblíbené akce Miroslav Vais, ale i řízná hudba
a zapálení dýmovnice. Necelou hodinu pak měli návštěvníci možnost si
tyto motocykly na náměstí prohlédnou, sledovat program spojený s jejich
návštěvou a nakonec i jejich okázalý odjezd. Na fotografii setkání Miroslava Vaise s moderátorem letošního Dne ČŠ Romanem Ondráčkem.

Zatímco na jedné straně náměstí běžci startovali a dobíhali do cíle,
na druhé byla k vidění celá řada vystoupení, do kterých se zapojili děti
i dospělí. Postupně tam vystoupili zpěvačka Magda Malá, imitátor
Petr Martinák, roboti se svou show. Dále byly na programu irské tance, pohádka pro děti, moto show, a ještě před večerními koncerty zahrála dudácká kapela. Na fotografii, s mikrofonem v ruce, zpěvačka
Magda Malá.

Zájmu diváků se těšily i běhy CrossParkmaratonu a ne jinak tomu bylo
s dětským Parkmaratonem (na fotografii), který pořádal Schrödingerův
institut a letos se běžel již poosmé.

Vyvrcholením celého dne byl koncert Petra Bendeho & Bandu a koncert
Vlasty Redla. Mezi koncerty se křtil kalendář Českého Švýcarska na rok
2022.
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Asistent prevence
kriminality
V případě potřeby můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: 773 766 938.
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Vivaldi v krásnolipském kostele
Čtvero ročních dob, nejslavnější dílo italského
skladatele, v podání vynikající houslistky Lucie
Sedlákové Hůlové, která vystupuje se svým
manželem a dalšími prvotřídními hráči – členy různých renomovaných souborů, zaplnilo
v sobotu 21. srpna svými tóny i posluchači
celý kostel. Stejně jako dny a měsíce v kalen-

dáři čas rychle plynul a jaro vystřídalo léto,
překulil se podzim a nastoupila zima. Koncert
byl najednou u konce a nadšené obecenstvo
děkovalo všem interpretům neustávajícím
potleskem. I my všichni se loučíme s letošním
létem a čekáme, co přinese podzim…
Alena Starostová

Kancelář senátora

za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny: každé pondělí vždy od 14:00
do 16:30 hodin, jinak dle přítomnosti nebo
po dohodě. Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.:
773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, https://
www.facebook.com/linhart.krasnalipa

SVOZ separovaného

odpadu vždy ve čtvrtek
v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
se uskuteční: 16. 9. | 30. 9.
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 za 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

Pozvánka na turistické zavzpomínání
Uplynulé dva roky nebyly pro nikoho z nás
jednoduché. Pandemie koronaviru nám připravila nečekané problémy a nebylo jednoduché se s nimi vypořádat. Byl, je a určitě to bude
ještě boj, ale v tuto chvíli je snad už vidět malinké světlo na konci tunelu. Nicméně někteří naši přátelé a kamarádi svůj boj s covidem
prohráli. V důsledku přísných epidemiologických opatření jsme neměli dostatek možností
se s nimi důstojně rozloučit. Učiníme tak s odstupem času.
V loňském roce proběhlo vysvěcení nově postavené repliky kapličky sv. Antonína Paduánského nad údolím Vlčího potoka pod Vlčí
Horou na Děčínsku. Právě na tomto místě
se v sobotu 28. září 2021 od 10:30 uskuteční
vzpomínkové setkání věnované především
památce kamarádů a kamarádek, kteří nás
v uplynulých dvou letech opustili.
Antonín Paduánský je patronem poutníků,
tedy z dnešního pohledu také turistů. Není
proto divu, že o obnovu kapličky zasvěcené
tomuto světci se postarali právě členové Klubu českých turistů, konkrétně z krásnolipkého
odboru (tomu bude letos 40 let). V letošním

roce krásnolipští osadili schodiště a dokončí
terénní úpravy včetně instalace zábradlí, informační tabule jakož i lavičky, což bude určitě další důvod k návštěvě tohoto kouzelného
místa.
Setkání proběhne pod patronací Oblasti KČT Ústí nad Labem a zváni jsou členové
KČT i ostatní zájemci z řad široké veřejnosti.
O vlastní organizaci se postará KČT Krásná
Lípa (klub také oslaví v letošním roce 40. narozeniny). U kapličky proběhne krátké zamyšlení a poté se vydáme na vzpomínkovou trasu
(a věříme, že právě takto by se s námi naši kamarádi chtěli naposledy rozloučit) zakončenou společným posezením.
Pietní trasa: kaplička sv. Antonína Paduánského – Brtníky – Křížová cesta Brtníky – Rozhledna Vlčí hora – Vlčí Hora – společné posezení
v čajovně Nobilis Tilia (odtud bus směr Krásná
Lípa).
Zavzpomínejme nejenom na ty, kteří organizované turistice zasvětili velký kus života, ale
i na naše další přátele a kamarády, kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Za KČT Jan Douda

Přijďte se podívat na venkovní výstavu před
Domem Českého Švýcarska věnovanou
historii školství v našem městě
Pokud vás zajímá, jak vypadalo školství v našem městě, v Krásné Lípě a v našich přidružených osadách a obcích v průběhu několika
minulých století, přijměte naše pozvání na
procházku malou výstavou k tomuto tématu.
Jejím autorem je pan Mgr. Karel Jarolímek,
krásnolipský občan a učitel, badatel, autor
mnoha odborných publikací a znalec vývoje
regionálního školství.

V letošním roce si chceme připomenout 150
let existence nové školní budovy. A zdá se téměř symbolické, že právě letos probíhá jedna
z historicky největších rekonstrukcí tohoto významného školského zařízení.
Srdečně Vás zveme na krásnolipské náměstí
před Dům Českého Švýcarska, kde je výstava
k vidění od 6. srpna 2021 po dobu dvou měsíců.
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Rozhledně Dymník bude letos 125 let

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

Nevím přesně, kolik je v České republice rozhleden, ale domnívám se, že do půl tisícovky
asi moc nezbývá. Ale co vím určitě, že ta na
čedičovém vrchu Dymník patří k těm nejhezčím. Mistrovská práce architekta a stavitele
v jedné osobě jakož i um mistrů zedníků dala
rozhledně tvar a vzhled, který na ní dokonce
v r. 2018 přivedl filmaře, kteří jí využili jako
majákovou kulisu k natočení krátkého reklamního snímku pro dánskou firmu vyrábějící stavebnice Lego. Je jednou z několika rozhleden,
které se nacházejí ve Šluknovském výběžku
nebo těsně za jeho hranicí.
Čas letí jako voda
Psal se rok 2016 a mně připadá jako by to bylo
včera. Tehdy jsme si slavnostně připomněli, že uplynulo 120 let od otevření rozhledny
na Dymníku. Ani moc vzpomínat nemusím
a jasně před sebou vidím sluncem prozářený sobotní den před pěti lety. Na rozlehlém
parkovišti před restaurací Na Dymníku a fotbalgolfovou klubovnou stojí celá řada stánků,
atrakce pro děti a výstava dobových fotografií.
Přímo na parkovišti se tančí a zpívá, nad hlavou nám krouží vyhlídkový vrtulník a nahoře
u rozhledny si návštěvníci připomínají akt slavnostního otevření před oněmi 120 lety. Prostě
kdo tam byl ať už tehdy nebo nyní, nelitoval.
Jsme o pět let starší
Píše se rok 2021, starší je i rozhledna, ale oproti
nám to na ní není tak vidět. Je stejně krásná,
stejně důstojná a stejně hojně navštěvovaná.
Vždyť za těch uplynulých 5 let vystoupilo na
její vyhlídkovou plošinu kolem 60 tisíc malých
i velkých návštěvníků z domova i z ciziny. Povinnost mne na rozhlednu přivádí poměrně
často a vždy si při cestě vzhůru uvědomuji, jak
ji ten poměrně pokročilý věk spíše svědčí. A to
je opravdu zázrak, když si uvědomíme, co si
všechno za 125 let své existence prožila.
Něco málo z historie
Jak již bylo řečeno výše, rozhledna je postavena na čedičovém vrchu v nadmořské výšce 517 m. U příležitosti svých 60. narozenin ji
v roce 1896 nechal postavit na vlastní náklady
stavitelem Josefem Hamplem rumburský radní August Wenschuch. Po něm byla také rozhledna pokřtěna na Augustovu věž. Po deseti
letech bylo z vrcholu věže odstraněno cimbuří
a rozhledna byla na vrcholku zastřešena a prosklena. Majitel, kterým byl Horský spolek pro
Severní Čechy, se o rozhlednu vzorně staral.
Po vysídlení původního obyvatelstva došlo
k zestátnění spolkového majetku, vlastníkem
se velmi krátce stal Klub českých turistů, ale
záhy přešla rozhledna do vlastnictví majitele
pozemků (na kterých stála) a těmi byly Státní
lesy. Začala se střídat období, kdy byl klíč zapůjčován v restauraci a později byla rozhledna
pouze volně přístupná. Tento režim byl pro
rozhlednu téměř devastující a trval desítky
let. Toto smutné období přetrvalo až do roku
1991, kdy rumburští turisté s pomocí veřejné
sbírky a rozhodující pomoci města Rumburk
rozhlednu opravili a v roce 1995 znovu otevřely. Ale všeho do času. Pro mne z nepochopitelných důvodů zůstala rozhledna po několika
málo letech v režimu předcházejícím době
před opravou. Stavba začala sloužit pouze těm
nejméně „slušným“ návštěvníkům a konečná
zkáza rozhledny se opět přiblížila. Na scéně
se ještě objevil Klub českých turistů z Krásné Lípy, který 4 roky (kvůli nevyjasněným

vlastnickým právům beznadějně) usiloval
o odprodej či pronájem rozhledny. To už byla
rozhledna skutečně v havarijním stavu a v tu
chvíli zapracovali Lesy ČR, stavbu zlegalizovaly, za bezmála třičtvrtě milionu opravily, v r.
2008 podepsaly smlouvu s KČT Krásná Lípa
o pronájmu rozhledny a rozhlednu znovu otevřely. Od té doby má rozhledna díky krásnolipským turistům svého správce, který se stará o
její chod. Rozhledna je v letním období (zpravidla březen – září) otevřena každý den, v zimě
o sobotách, nedělích a svátcích.
Pár zajímavostí
Vrch Dymník je tvořen vysoce magnetickou
horninou vulkanického původu blízkou čediči, jejíž stáří je přibližně 30 milionů let. Skály
na jeho úbočí jsou vysoké až 20 m. Ve 2. polovině 18. století zde proběhla pokusná těžba
hnědého uhlí. Na jaře zde můžeme spatřit
mezi jinými rozkvétat i vzácnou měsíčnici. Pod
rozhlednou směrem ke Skřivánčímu vrchu býval tzv. Františkův pramen a pod Dymníkem
směrem ke St. Křečanům býval kamenolom
na čedič. Od lomu směrem k restauraci stála
Taneční bouda, která zanikla po válce. Pod
Taneční boudou bývala střelnice na asfaltové
holuby. Sáňkařská dráha vedla od restaurace
až k železniční propusti (kousek nad Pstružím
potokem), stopy v terénu jsou dodnes patrné,
byla dlouhá 1056 m a sloužila až do r. 1950.
Při slunovratech se na Dymníku zapalovala
obrovská hranice, jejíž záře byla viditelná na
kilometry. Za rozhlednou jsou čedičové útvary „kohoutek a slepička“. I lesy kolem Dymníku zpustošila ve 30. letech minulého století
Bekyně mniška. A kruhový výhled? Více než
úchvatný. Krkonoše, Lužické hory, Žitavské
hory, České středohoří, Krušné hory, pohraniční hory v Německu a další a další zajímavá
místa v Českosaském Švýcarsku.
A bude se slavit
Město Rumburk pojalo oslavy kulatého výročí
života rozhledny Dymník velkoryse. Zároveň
si totiž ještě připomene, že v letošním roce
uplyne 185 let od narození Augusta Wenschucha, rumburského radního, který, jak již jsem
zmínil, nechal věž na Dymníku postavit na své
náklady. Význam obou výročí také podtrhne a umocní program oslav, které vyvrcholí
v sobotu 25. září letošního roku a na které jste
všichni srdečně zváni.
Jan Douda
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Oslavy 125 let rozhledny Dymník – program
Město Rumburk, KČT Krásná Lípa a Rumburk,
Lesy ČR, DDM Rumburk, Junák – český skaut
Rumburk, Střední lesnická a Střední odborná škola Šluknov a resort Dymník vás srdečně zvou na oslavy 125 let rozhledny Dymník
a 185 let od narození Augusta Wenschucha,
rumburského radního, který nechal na své náklady Augustovu věž v roce 1896 postavit.
Oslavy se konají v sobotu 25. září 2021 od
14:00 hodin na Dymníku. Vystoupí Staropraž-

ští Pardálové, country kapela Ruksak, Countryfolk trio PRT, The Wings – dobové tance,
trubači, sokolníci, pro děti budou připraveny
dovednostní hry. Program doplní ve 12:30
vlastivědná vycházka od koupaliště na Dymník v délce 1,5 km pod vedením Mgr. Kláry
Mágrové, výstava dobových fotografií a kvíz
o Dymníku od Ester Sadivové. Vstupné je zdarma, ukončení oslav v 18:00.

Retrostipendium fungovalo i v době covidu
Přes nelehkou covidovou dobu jsme studentům vypláceli retrostipendium a podporovali je v dokončení školy. Studenti ve škole
pracovali dle zadání a účastnili se distanční
výuky. S pracovníky Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež si navíc mohli sjednat pomoc v přípravě do školy, doučování a pomoc
s distanční výukou. Školu zdárně dokončilo
12 studentů z celkového počtu 14. Za výborné studijní výsledky byl všem vyplacen bonus
2000 Kč. Dva studenti byli přijati na vysokou
školu a zároveň požádali o prodloužení výpla-

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 pochopení.
Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ
Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz
Svozový kalendář a mapku svozu najdete na
webu www.krasnalipa.cz v menu Úřad  odpadové hospodářství.

ty retrostipendia. Během května se do programu Retrostipendium, financovaného Nadací
Albatros, přihlásilo pět nových studentů. Za
splnění všech podmínek budou mít nárok na
finanční podporu od září. Zájemci o retrostipendium, kteří od září nastoupí na střední
školu či učiliště, se mohou do programu hlásit
ještě do konce ledna 2022. Základní podmínkou je, že aspoň jeden z rodičů žadatele nesmí
mít vyšší dokončené vzdělání než ZŠ.
Kateřina Luňáková, Kostka Krásná Lípa, p. o.,
telefon 775 441 238

Rallye Sachsen Classic projelo po
několikaleté přestávce opět Krásnou Lípou
Po několika letech v sobotu 21. srpna 2021
Krásnou Lípou opět projely historické vozy
rallye Sachsen Classic, a to v rámci třetí etapy
této prestižní jízdy z německého Zwickau do
Drážďan, která nese jméno „120 let ŠKODA
Motorsport“. Posádky vozů ten den jely z Drážďan do Mladé Boleslavi a zpět do Drážďan,
přičemž na trase měly plánované pouze dvě

zastávky. Těmi byly neveřejná obědová přestávka v areálu mladoboleslavské Škodovky
a právě průjezdová kontrola v Krásné Lípě u
sochy lva v městském parku a jízda zručnosti
přes hráz rybníku Cimrák. Krásná Lípa se tak
na trase jízdy stala v podstatě jediným místem, kde si lidé mohli automobily prohlédnout jinak, než při jízdě.

Do Krásné Lípy opět
přijede DÚKmobil
Ve čtvrtek 9. září 2021 od 9:30 do 13:30 bude
v Krásné Lípě před Domem Českého Švýcarska stát DÚKmobil – pojízdná informační kancelář Dopravy Ústeckého kraje. V DÚKmobilu
se dozvíte informace o jízdních řádech, tarifu
i jízdenkách. Také novinky v krajské integrované dopravě nebo tipy na výlet veřejnou dopravou. Harmonogram zastávek DÚKmobilu
najdete na webu Dopravy Ústeckého kraje.
Na fotografii DÚKmobil v Krásné Lípě 4. srpna
2021.

Dočasné uzavření interní ambulance
v rumburské nemocnici
V rumburské nemocnici bude od 3. září 2021
od 7:00 hod. do 17. září 2021 7:00 hod. dočasně uzavřena interní ambulance. Akutní případy ošetří hlavní pracoviště: Krajská zdravotní,
a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., tel.: 477 111 111.

Další blízká zdravotnická zařízení: Krajská
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, tel.: 412 705 111
a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, tel.: 428
954 111.
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Vycházka za mechorosty do Kyjovského údolí
Pozvánka na botanickou vycházku zaměřenou na poznávání základních druhů mechorostů, která se koná v sobotu 4. září 2021 od
8:30 do 13:30 v Kyjovském údolí. Průvodcem
bude Mgr. Ivana Marková – botanik Správy NP
České Švýcarsko. Sraz je v Kyjově u restaurace
Na Fakultě, délka trasy je do 4 km, vede z Kyjova na Kyjovský hrádek, Klenotnici a zpět (změna trasy dle aktuální situace v důsledku kůrovcové kalamity je možná). S sebou svačinu, pití

a dobrou obuv. K dopravě do Kyjova lze využít
turistický autobus č. 434 z Krásné Lípy náměstí v 8:06. Jízdní řády ke stažení najdete také na
webu Správy NPČS. Kontakt na pořadatele:
i.markova@npcs.cz, 731 697 003.
Akci pořádá Správa Národního parku České
Švýcarsko, aktuální informace a přehled všech
akcí pořádaných správou najdete na webu
https://www.npcs.cz/akce

V říjnu uplyne 100 let od prvního ročníku
závodu do vrchu Šébr – Schöberbergrennen,
připomenout si ho chtějí příznivci historie
motoristického sportu pamětní jízdou
„Rádi bychom oslavili a připomněli si výročí 100
let tohoto celosvětově významného závodu pamětní jízdou vozidel všeho druhu, pokud možno
ale především jakkoliv historických. Věkové ani
objemové omezení pro motocykly není stanoveno, pro automobily je pak dané omezení rokem výroby do 1989. Jízda se uskuteční přesně
po sto letech v den konání prvního závodu, tedy
v sobotu 9. 10. 2021. Sraz je na náměstí v Jiřetíně
pod Jedlovou od 10 hodin, společný odjezd v 11
hodin. Trasa jízdy povede přes Mýto, Šébr, Kytlice, Chřibskou, Doubici, Krásnou Lípu, Rumburk
a Seifhennersdorf s cílem ve Varnsdorfu na náměstí a pokusem o společný dojezd ve 14 hodin
a ukončením akce v 15 hodin. Přesný rozpis akce
(např. společné zastávky v Chřibské, Krásné Lípě
a Rumburku) bude sdělen před výjezdem. Pokud

máte motocykl nebo starší automobil, připojte
se a oslavte s námi pozapomenutou historii,“
uvádí jeden z iniciátorů akce Pavel Bulejko.
Ve dvacátých letech minulého století patřil
závod do vrchu Šébr k 5 pravidelným a prestižním závodům v tehdejším Československu
s pravidelnou mezinárodní účastí. V roce 1927
byl v novinách Der Nürburg-Ring uveden na
jednom seznamu se závody jako jsou 24 hodin Le Mans, na okruhu v Monze či v Indianopolis. Závod měl celkem osm po sobě jdoucích ročníků, poslední se jel v červnu roku
1928. Více informací z historie závodu, několik
dobových fotografií a kontakt na pořadatele,
kde se zájemci o pamětní jízdu mohou hlásit,
naleznete na webu: sebr.cz.

Pozvánka na
Stezku odvahy
Klub českých turistů, odbor Rumburk ve spolupráci s městem Rumburk a obcí Staré Křečany pořádá v sobotu 11. září 2021 42. ročník
Stezky odvahy.
Pěší turistická akce pro rodiče a prarodiče
s dětmi v délce cca 8 km vede územím CHKO
Labské pískovce a Národního parku České
Švýcarsko. K dispozici je také samostatná trasa
vhodná pro kočárky v délce cca 4,5 km. Start
je u Koloniálu Brtníky (zastávka autobusu Brtníky, nám.) od 7:30 do11:15. Cíl v osadě Kopec
na turistické základně KČT Rumburk. Startovné je jednotné – 20 Kč. Na trase bude vlastní
značení a kontroly s razítky. V cíli táborák, pro
děti medaile s diplomem za účast a sportovní soutěže s cenami. Trampské písničky bude
hrát skupina P.R.T. Účast je na vlastní nebezpečí. Další informace podá Přemysl Homolka,
tel.: 724 229 249.

Program kina

Gump – pes, který naučil lidi žít
Středa 8. 9. 2021 od 19:00
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. Film režiséra F. A.
Brabce.
Rodinný film, 92 min., vstupné 70 Kč

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER

Hurá do džungle
Pátek 10. 9. 2021 od 17:00
Opičák Munki a slonice Chobotka zjistí, že zničehonic mluví lidskou řečí. Zažijí tak spoustu legrace.
Anim. film pro děti, 89 min., vstupné 50 Kč

Muž se zaječíma ušima
Středa 15. 9. 2021 od 19:00
Spisovatel Josef získá mimořádnou schopnost,
slyší myšlenky jiných lidí.
Komedie ČR, 104 min., vstupné 70 Kč

Deníček moderního fotra
Středa 22. 9. 2021 od 19:00

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

Humorný příběh o tom, co se stane, když chlap
převezme péči o dítě. V hlavních rolích Jiří Mádl
a Tereza Ramba.
Nová česká komedie, 101 min., vstupné 70 Kč

3. září 2021
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Očkování psů
4. 9. 2021
(sobota)

v 16:30
v budově Technických služeb
Krásná Lípa, Pletařská 22/3

!

Očkováni proti vzteklině
budou pouze psi s čipem.

!

150 Kč vzteklina | 350 Kč trojkombinace | 400 Kč čip
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Usnesení z 53. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23. 08. 2021
I. Hlavní program
Příprava zasedání ZM
Usnesení RM č. 53 – 01/2021
RM projednala přípravu zasedání ZM
s následujícími body programu:
- Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa,
p. o.,
- Zpráva o činnosti TS,
- Propagace města.
Investiční akce města
Usnesení RM č. 53 – 02/2021
RM bere na vědomí stav připravovaných
investičních akcí města pro případné
žádosti o dotaci
a realizace v dalším období:
1. Veřejné zdroje pitné vody - studny
v místních částech Kamenná Horka,
Sněžná, Kyjov a Vlčí Hora
2. Parkoviště Kyjov
3. Parkoviště Krásný Buk
4. Dům se sociální službou III.
5. Fotbalové hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem
6. Stání pro karavany u fotbalového
hřiště
7. MŠ Masarykova - úprava kuchyně
včetně 1. NP
8. Most Fibichovo údolí
9. Úprava území pod rybníkem Cimrák
- zadržování vody v krajině
10. Revitalizace rybníků Šimlák I. a II.
11. Rekonstrukce VO Rooseveltova
12. Vyhlídka na kotelně
13. Víceúčelový prostor pod Cimrákem
14. Zdroj závlahové vody pro sportovní
areál
15. Rekonstrukce objektu Masarykova
993/2 - nové rozdělení bytů

k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady v pořadí:
1. Tomáš Miga, bytem Nemocniční
1091/2, Krásná Lípa, za cenu 2 500 Kč/rok,
2. Milan Pešír, bytem Štefánikova 575/11,
Krásná Lípa, za cenu 2 000 Kč/rok.
5. Prodej části p. p. č. 1965/1, k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 05/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1965/1 o výměře 82 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Petře Rattayové, bytem El. Krásnohorské
1204/23, Krásná Lípa za cenu 21 300 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
6. Prodej části p. p. č. 749/3, části p. p.
č. 749/2, části p. p. č. 750, části p. p. č.
749/4, části p. p. č. 751 a části p. p. č.
2748/12, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 06/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.
p. č. 749/3 o výměře 225 m2, části p. p. č.
749/2 o výměře 151 m2, části p. p. č. 750
o výměře 189 m2, části p. p. č. 749/4 o výměře 429 m2 a nově vzniklé p. p. č. 751
o výměře 156 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za
účelem výstavby rodinného domu Binh
Nguyenovi a Nga Pax Xuan, oba bytem
Lužické náměstí 160/14, Rumburk za
cenu 60 500 Kč (do základní výměry 57
500 Kč, porosty 3 000 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 prodejem spojené.

o výměře 107 m2 a část p. p. č. 2748/14
o výměře 121 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za
účelem výstavby rodinného domu Robertu Dvořákovi, bytem Skalice u České Lípy
99E za cenu 59 400 Kč (do základní výměry 31 900 Kč, porosty 27 500 Kč). Prodej
bude realizován podle oddílu I. čl. 2 odst.
5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 850/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 09/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej p.
p. č. 850/1 o výměře 410 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Stanislavu
a Iloně Aleně Barcalovým, oba bytem Katovická 4/414, Praha 8 z důvodu prodeje
pozemku za účelem výstavby.
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 10/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 1672 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Anatoliju Iljukovi, bytem Dittrichova 285/2, Krásná Lípa za cenu 133
100 Kč (do základní výměry 60 000 Kč,
nad základní výměru 70 800 Kč, porosty
2 300 Kč). Prodej bude realizován podle
oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

II. Došlá pošta

Prodej p. p. č. 444/4, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 53 – 07/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
444/4 o výměře 1490 m2, k. ú. Krásný Buk
za účelem výstavby rodinného domu Ing.
Martině Rušikvasové, bytem Krbická 273,
Praha 8 za cenu 103 500 Kč (do základní
výměry 60 000 Kč, nad základní výměru
43 500 Kč). Prodej bude realizován podle
oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej st. p. č. 185/1, p. p. č. 1891/2
a části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 11/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p.
č. 185/1 o výměře 225 m2, p. p. č. 1891/2
o výměře 201 m2 a části p. p. č. 1893 o výměře 617 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Kristýně
Žemlové, bytem Polní 735/22, Rumburk
za cenu 54 150 Kč (do základní výměry
52 150 Kč, porosty 2 000 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 prodejem spojené.

Pronájem p. p. č. 1157/1, k. ú. Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 53 – 04/2021
RM na základě cenové nabídky schvaluje
pronájem p. p. č. 1157/1 o výměře 665 m2,

Prodej p. p. č. 850/1, st. p. č. 583 a části
p. p. č. 2748/14, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 08/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p.
č. 850/1 o výměře 410 m2, st. p. č. 583

Prodej p. p. č. 690, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 53 – 12/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p.
č. 690, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Janu a Da-

Infastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti
Usnesení RM č. 53 – 03/2021
RM projednala průběh rekonstrukce budovy základní školy v rámci projektu „Infastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti“.
RM schvaluje realizaci dodatečných a navazujících prací v rozsahu dle přílohy.
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niele Gorzolkovým, oba bytem Nýdek 259
z důvodu podaného žalobního návrhu na
určení vlastnictví.
Prodej st. p. č. 666/6, p. p. č. 2349/1,
p. p. č. 2349/2, p. p. č. 2349/3 a p. p. č.
2347, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 13/2021
RM doporučuje neschválit prodej st. p. č.
666/6 o výměře 99 m2, p. p. č. 2349/1 o výměře 633 m2, p. p. č. 2349/2 o výměře 217
m2, p. p. č. 2349/3 o výměře 635 m2 a p. p.
č. 2347 o výměře 170 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa z důvodu zachování pozemků pro
potřeby města.
Prodej p. p. č. 28/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 53 – 14/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p.
č. 28/2 o výměře 215 m2, k. ú. Vlčí Hora
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Vrácení kauce
Usnesení RM č. 53 – 15/2021
RM neschvaluje vrácení kauce na prodej
pozemku ve výši 10 000 Kč MUDr. Oumaru Bailo Baldé, bytem Západní 2750, Varnsdorf.
Byty - dohoda o ukončení nájemní
smlouvy
Usnesení RM č. 53 – 16/2021
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2021/25/26 - 172, na byt č.
48, Nemocniční 1137/6 s Janou Dvořákovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná
Lípa, k 31. 8. 2021.
III. Různé
Zrušení usnesení
Usnesení RM č. 53 – 17/2021
RM ruší usnesení RM č. 52-01/2021 ze dne
19. 7. 2021 o prodeji p. p. č. 722/1 a p. p. č.
722/2, vše k. ú. Krásná Lípa Kristině Ermakové, Kovanická 92, Poděbrady z důvodu
podané další žádosti.
Zrušení záměru prodeje
Usnesení RM č. 53 – 18/2021
RM ruší záměr prodeje p. p. č. 28/2, k. ú.
Vlčí Hora a st. p. č. 666/6, p. p. č. 2349/3,
p. p. č. 2349/2, p. p. č. 2347 a p. p. č. 2349/1,
vše k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 865/3, k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 19/2021
RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/23/17023 (nájemce Karel Čech, Varnsdorfská
1117/85, Krásná Lípa).
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Vrácení kauce
Usnesení RM č. 53 – 20/2021
RM bere na vědomí zpětvzetí žádosti o odkoupení části p. p. č. 1068/3, k. ú.
Krásná Lípa Jana
a Vladislavy Železných, oba bytem Polní
1191/19, Krásná Lípa a schvaluje vrácení
kauce ve výši 10 000 Kč.
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 53 – 21/2021
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt
č. 15, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie
o velikosti 1+0 (25,40 m2, sazba 70 Kč/
m2). Kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh
na služby 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. 53 – 22/2021
RM schvaluje uzavření nájemních smluv
na byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
Nemovitosti - zrušení vyhlášení objektů k prodeji a pronájmu
Usnesení RM č. 53 – 23/2021
RM ruší záměr obce vyhlášený 20. 5. 2010
Usnesením RM č. 66-26/2010 prodat či
pronajmout tyto objekty:
- Bezručova č. p. 359/15 - objekt s bytovými prostory,
- st. p. č. 925 o výměře 518 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1592/1 o výměře 1038, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 1592/2 o výměře 142 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- Krásný Buk č. p. 54 - objekt s bytovými
prostory,
- st. p. č. 79 o výměře 443 m2, k. ú. Krásný Buk,
- st. p. č. 78/1 o výměře 86 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 376/1 o výměře 221 m2, k. ú.
Krásný Buk,
- p. p. č. 376/2 o výměře 981 m2, k. ú.
Krásný Buk,
- Kyjovská č. p. 625/53 - objekt s bytovými prostory,
- st. p. č. 91/2 o výměře 185 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 133/1 o výměře 270 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 133/2 o výměře 14 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 133/3 o výměře 392 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- Mánesova č. p. 294/24 - objekt s bytovými prostory,
- st. p. č. 690 o výměře 277 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
- p. p. č. 1789/1 o výměře 2538 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 2996 o výměře 656 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- Masarykova č. p. 16/1 - objekt s bytovými a nebytovými prostory,
- st. p. č. 272 o výměře 449 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- Masarykova č. p. 25/9 - objekt s bytovými prostory,
- st. p. č. 269 o výměře 523 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 359/1 o výměře 67 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 3128 o výměře 247 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 428/1 o výměře 321 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- Masarykova č. p. 993/2 - objekt s bytovými a nebytovými prostory,
- st. p. č. 273/2 o výměře 431 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- Rumburská č. p. 977/5 - objekt s bytovými prostory,
- st. p. č. 969/1 o výměře 1541 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 1168/1 o výměře 4297 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- Smetanova č. p. 285/2 - objekt s bytovými prostory,
- st. p. č. 224 o výměře 503 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 211/1 o výměře 1398 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Objekty - zařazení do skupin
Usnesení RM č. 53 – 24/2021
RM schvaluje zařazení objektů města do
skupin podle účelu využití, dle přílohy.
Nemovitosti - Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 53 – 25/2021
RM se seznámila s průběhem převodu
bytových jednotek objektu Nemocniční
1149/12a do osobního vlastnictví nájemníků a vyhlašuje záměr obce prodat bytové jednotky č. 1149/1, 1149/2,
1149/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7,
1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/11,
1149/12, 1149/13, 1149/14, 1149/15,
1149/16, 1149/17, 1149/18, 1149/19,
1149/20, 1149/21, 1149/22, 1149/23,
1149/24, 1149/25, 1149/26, 1149/27,
1149/28, 1149/29, 1149/30, 1149/31,
1149/32 a 1149/33, v objektu Nemocniční
1149/12a, na st. p. č. 1286 a st. p. č. 1286
o výměře 367 m2, k. ú. Krásná Lípa, a podíly uvedeného objektu v souladu s rozsahem jednotlivých bytových jednotek
dle Prohlášení vlastníka o rozdělení práva
k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám.
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Odpadové hospodářství
Usnesení RM č. 53 – 26/2021
Rada města projednala informaci starosty města o společném postupu
obcí Šluknovska v otázce odpadového
hospodářství a schvaluje návrh pracovní
skupiny SPRŠ o společném postupu
obcí Šluknovska v otázce odpadového
hospodářství.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města schválit, aby Dobrovolný svazek
obcí Sever, se sídlem Lipová 422, Lipová,
IČ 70810141, jako zadavatel zajistil vypracování „ekonomicko-právní analýzy
odpadového hospodářství Šluknovska“,
a pověřuje starostu města podpořit tento
záměr na členské schůzi Dobrovolného
svazku obcí Sever.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města schválit, aby Dobrovolný svazek
obcí Sever, se sídlem Lipová 422, Lipová,
IČ 70810141, zajistil podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025, na spolufinancování „ekonomicko-právní analýzy odpadového hospodářství Šluknovska“.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města schválit spolufinancování „ekonomicko-právní analýzy odpadového hospodářství Šluknovska“ do maximální výše
40 000 Kč.
Obnova místních komunikací 2021 zhotovitel
Usnesení RM č. 53 – 27/2021
RM projednala Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Obnova
místních komunikací 2021“ vypracovanou komisí pro výběrová řízení.
RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.
2021/11/14 - 217 s vítězným uchazečem,
kterým je firma ZEPS s.r.o., Lindava 84,
Cvikov, IČ 28688651, dle přílohy.
Zateplení objektu DPS v Krásné Lípě Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 53 – 28/2021
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 2020/11/14 - 124 na realizaci díla
„Zateplení objektu DPS v Krásné Lípě“
s firmou Stavební společnost JK spol.
s r. o., Úvoz 252, Jílové, Martiněves, IČ
01739565, dle přílohy.
Dodávka víceúčelového malotraktoru
- dodavatel
Usnesení RM č. 53 – 29/2021
RM projednala Zprávu o posouzení a hod-
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nocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie na „Dodávku
víceúčelového malotraktoru“ vypracovanou komisí pro výběrová řízení.
RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny.RM schvaluje uzavření Kupní
smlouvy č. 2021/33/14 - 216 s vítězným
uchazečem, kterým je firma FarmTechnik
s. r. o., Vchynice 33, Lovosice, IČ 03902960,
dle přílohy.
Propadnutí kauce
Usnesení RM č. 53 – 30/2021
RM z důvodu nesplnění podmínek schvaluje propadnutí kauce, složené za zvláštní užívání místní komunikace - překop
- v ulici Křižíkova. Kauce bude použita na
novou opravu překopu.
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, fasády 2021
Usnesení RM č. 53 – 31/2021
RM schvaluje jednotlivé Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Krásná Lípa pro Dotační program
na opravy fasád, střech a oplocení v roce
2021. Jedná se o tyto občany:
- Jaroslava Semelková - střecha - smlouva č. 2021/15/15 - 212,
- Irena Sojková - plot - smlouva č.
2021/15/15 - 213.
Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 53 – 32/2021
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 192 na vedení zemní
kabelové přípojky v místní komunikaci
v ul. Klášterského s firmou ČEZ Distribuce
a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035,
dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě odprodeje části pozemku
Usnesení RM č. 53 – 33/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě č. 2021/10/15 - 208, na odprodej
části pozemku p. p. č. 2590/4, k. ú. Krásná
Lípa, pro výstavbu nové distribuční trafostanice v ul. Studánecká, s firmou ČEZ
Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ
24729035, dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení VB
Usnesení RM č. 53 – 34/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 2021/10/15 - 209, na umístění
kanalizačního řadu a vodovodu do místní
komunikace v ul. Čapkova, s firmou
Severočeská vodárenská a. s., Přítkovská

1689, Teplice, IČ 49099469,
dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení VB
Usnesení RM č. 53 – 35/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. 2021/10/15 - 210, na
vedení zemního kabelu v pozemku místní
komunikace v ul. Kvapilova s firmou ČEZ
Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ
24729035, dle přílohy.
Smlouva o poskytnutí dotace
na výstavbu RD
Usnesení RM č. 53 – 36/2021
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/15/15 - 214 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa
na rok 2021 pro dotační program na podporu výstavby rodinného domu s panem
Jakubem Duškem, bytem El. Krásnohorské 707/4, Krásná Lípa a Radkou Hlaváčkovou, bytem Masarykova 246/6, Krásná
Lípa, dle přílohy.
Masarykova 1094/4 - výměna vchod.
dveří v zadní části objektu
Usnesení RM č. 53 – 37/2021
RM schvaluje na základě předložených
nabídek uzavření Smlouvy o dílo č.
2021/11/18 - 215 na výměnu 5 ks původních vchodových dřevěných dveří za hliníkové, v zadní části objektu Masarykova
1094/4, Krásná Lípa s firmou SAMAT, spol.
s r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou,
IČ 40229017, dle přílohy.
Obnova fasády - Masarykova 16/1
Usnesení RM č. 53 – 38/2021
RM projednala Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Obnova
fasády - Masarykova 16/1, Krásná Lípa“
vypracovanou komisí pro výběrová řízení.
RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
č. 2021/11/18 - 218 s vítězným uchazečem, kterým je firma Jiří Čech, U Tiskárny
1120/7, Krásná Lípa, IČ 44572352, dle přílohy.
Izolace proti vodě na hřbitovní kapli
v Krásné Lípě – výjimka z pravidel
Usnesení RM č. 53 – 39/2021
RM schvaluje v souladu s čl. III. odst. 7 výjimku z pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu města Krásná
Lípa spočívající v přímém zadání veřejné
zakázky jednomu uchazeči na provedení
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izolace obvodového zdiva hřbitovní kaple
v Krásné Lípě.
Izolace proti vodě na hřbitovní kapli
v Krásné Lípě – zhotovitel
Usnesení RM č. 53 – 40/2021
RM schvaluje objednání provedení izolace proti vodě zdiva hřbitovní kaple v Krásné Lípě u firmy SUS Sanace, se sídlem Trojmezní 960/64, Praha 9, IČ 88067220.
Dohoda - provozování optické a bezdrátové sítě
Usnesení RM č. 53 – 41/2021
RM schvaluje Dohodu o spolupráci č.
2021/19/18 - 220 se spolkem LIPACI.NET,
z. s. se sídlem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, IČ 27041336, za účelem zřízení
a provozu optické a bezdrátové sítě, dle
přílohy.
Odprodej služebního vozidla
Usnesení RM č. 53 – 42/2021
RM schvaluje záměr odprodat osobní vozidlo značky Octavia z důvodu nepotřebnosti a ukládá vedoucí TS Martině Hlavové zajistit odpovídající inzerci.

OZV č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení RM č. 53 – 43/2021
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.

FS Dykyta v termínu 28. 8. a 29. 8. 2021.

Regulace činností narušujících veřejný
pořádek v obci
Usnesení RM č. 53 – 44/2021
RM ukládá Janě Drobečkové, místostarostce města, připravit a předložit ke
schválení obecně závaznou vyhlášku
o omezení provozní doby pohostinských
provozoven na území města Krásná Lípa.

Zpráva o plnění úkolů z 51. RM
Usnesení RM č. 53 – 48/2021
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 51. RM.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 53 – 47/2021
RM schvaluje program kina a využití Kulturního domu v měsíci září 2021 dle přílohy.

IV. Informace

Prodej nemovitosti
Usnesení RM č. 53 – 45/2021
RM nedoporučuje ZM prodej objektu Kyjovská 625/53, Krásná Lípa z důvodu zachování pro potřeby města.

Informace
RM projednala následující informace:
- Návrh na zřízení přístřešku na autobusové zastávce,
- Žádost o umístění zrcadla,
- Protokol o kontrole ČIŽP nakládání
s odpady.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 53 – 46/2021
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor
kulturního domu na pracovní soustředění

Jan Kolář,
Jana Drobečková

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA a MěÚ
Vás zve na

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
které se koná dne: 6. září 2021 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti na MěÚ – 3. poschodí
Program:

Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.

Zpráva o činnosti TS
Propagace města
Pozemky, prodej nemovitostí
Diskuze občanů
Různé

Jan Kolář, starosta města
v Krásné Lípě, dne 26. 8. 2021
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