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Příští číslo vyjde za tři týdny

Krásnolipští zastupitelé se sešli posedmnácté

Opustil nás blízký 
spolupracovník

Jednání zastupitelstva města, které se konalo 

11. října 2021, bylo svoláno nad rámec původ-

ního plánu práce na letošní rok. Hlavním dů-

vodem proč se tak stalo, byla potřeba dokon-

čit prodej 33 bytových jednotek v  bytovém 

domě Nemocniční 1149. Tento dům byl po-

staven městem před 20 lety s dotační podpo-

rou, kdy od počátku bylo smluvně nastaveno 

postupné splácení ceny bytu nájemníky s tím, 

že po uplynutí vázací doby 20 let jim budou 

byty převedeny. Město proto aktuálně založilo 

Společenství vlastníků a celý proces přechodu 

vlastnictví organizačně řídí. Při zpětném po-

hledu je zřejmé, že pro nájemníky, tedy nové 

vlastníky šlo i o zajímavou investici.

Bylo rovněž schváleno 10. rozpočtové opatře-

ní města Krásná Lípa, kdy se zastupitelé na zá-

kladě dobrého vývoje na příjmové straně roz-

počtu rozhodli navýšit výdaje na nákup nové 

techniky. Hasičům na nákup terénní čtyřkolky 

pro usnadnění transportu výbavy, například 

při lesních požárech či transportu osob z těžko 

přístupných míst. Pro Technické služby měs-

ta potom zakoupíme univerzální traktůrek 

především pro zimní údržbu chodníků, které 

v posledních letech významně přibývají.

Důležitým bodem jednání bylo i  projednání 

a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 

o  místním poplatku za systém odpadového 

hospodářství. Po podrobné diskusi bylo roz-

hodnuto o  navýšení poplatku, po 14 letech, 

pro občana s  trvalým pobytem na částku 

660 korun ročně, tedy o  168 korun oproti 

dnešním 492 korunám. Zde je potřeba zdůraz-

nit, že v důsledku nové legislativy se odpadové 

hospodářství obcí, potažmo občanů, význam-

ně zdražuje a bude tomu tak i nadále. Město 

dotuje likvidaci odpadů od občanů z cca 50%, 

tedy částkou vyšší než 2 mil. korun. Je dobré 

si však uvědomit, že i přes mírné navýšení po-

platku má občan zajištěnu kompletní likvida-

ci odpadů včetně sběrného dvora za necelé 

2 koruny denně. To je částka v porovnání s dal-

šími životními náklady velmi příznivá. Přesto 

Dne 27. září 2021, den před svými 92. naroze-

ninami zemřel pan Alfred Schwarz, krásnolip-

ský rodák, občan Kyjova.

Po dlouhá léta nám jako skvělý ekonom po-

máhal nezištně sestavovat rozpočty města. 

Pomáhal matrice s překlady historických ma-

tričních zápisů z  němčiny a  starého písma 

švabach, a  byl také jedním z  čtyř kmotrů při 

slavnostním žehnání nově zrekonstruované-

ho Křinického náměstí v roce 2010.

Naše gratulace k  92. narozeninám tichého 

a skromného člověka, zůstává tedy ve smutku 

již nedoručena.

Vyjadřujeme blízkým upřímnou soustrast 

v těžké chvíli.

V úctě Jan Kolář, starosta města

se mezi námi najde až 15% neplatičů. Vymá-

hání dlužných částek nás pak zbytečně admi-

nistrativně zatěžuje.

K  příštímu jednání se zastupitelé sejdou 

v pondělí 6. prosince 2021, kdy bude hlavním 

tématem rozpočet města na rok 2022.

Jan Kolář, starosta města
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Připomněli jsme si historii školství 
v našem městě

Kostelem zněly slavné melodie 
hrané na elektrické smyčce

V tomto roce jsme si u příležitosti 150 let exi-

stence hlavní školní budovy připomněli histo-

rii školství v  našem městě. Nejprve venkovní 

výstavou nazvanou Historie školství v Krásné 

Lípě, kterou jsme mohli vidět před Domem 

Českého Švýcarska. Jejím autorem byl pan 

Mgr. Karel Jarolímek, krásnolipský občan a uči-

tel, badatel, autor mnoha odborných publika-

cí a znalec vývoje regionálního školství, který 

k tématu rovněž připravil poutavou přednáš-

ku. Konala se 5. října v Domě Českého Švýcar-

ska. Přednášku doplnilo pěvecké vystoupení 

Krásnolipského komorního sboru a křest nové 

knihy autora Mgr. Karla Jarolímka Zapomenu-

tá historie menšinových škol s  podtitulkem 

Česká menšinová škola v  Krásné Lípě 1923 – 

1938.

V  rámci oslav 20 let od založení obecně pro-

spěšné společnosti České Švýcarsko se v kos-

tele sv. Máří Magdalény 15. října 2021 konal 

koncert smyčcového tria Infl agranti, které za-

hrálo slavné melodie v úpravách pro elektric-

ké smyčce. Celé vystoupení umocnilo i  jeho 

vizuální provedení – osvětlení a choreografi e. 

Jako host zahrál na saxofon v  závěru večera 

českou hymnu mladý talentovaný nevidomý 

hudebník Ondřej Krejča, kterého diváci slyšeli 

hrát i před zahájením koncertu, kdy je při pří-

chodu vítala varhanní hudba v jeho podání.
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SVOZ separovaného 
odpadu vždy ve čtvrtek 
v lichém týdnu 

Nejbližší svoz separovaného odpadu 

se uskuteční: 28. 10. | 11. 11.

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. 10. 2021 začal tzv. zimní svoz sběrných 

nádob na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 

2022. 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

„Ópéeska“ oslavila 20 let, venkovní 
výstavou věnovanou tomuto výročí se 
můžete projít až do konce listopadu

V Kostce se konal den otevřených dveří

Řadou přednášek, exkurzí a dalších akcí osla-
vila o. p. s. České Švýcarsko 20 let od svého 
vzniku. Jednou z akcí byl i program, který při-
pravila na sobotu 16. září. Před Domem Čes-
kého Švýcarska stály stánky s  nabídkou regi-
onálních potravin, s  informacemi, s možností 
vyzkoušet si elektrokolo a  další. Připraveny 

byly také prohlídky s průvodcem vnitřní expo-
zicí Za tajemstvím krajiny Českého Švýcarska 
a  venkovní výstava, která přibližuje dvaceti-
letou historii společnosti, kterou si zájemci 
mohou před Domem Českého Švýcarska pro-
hlédnout až do konce listopadu.

V  úterý 5. října 2021 se v  Kostce Krásná Lípa 
(Dům služeb 1. patro) konal den otevřených 
dveří. Zájemci, dospělí i rodiče s dětmi, si v pří-
jemném prostředí měli možnost prohlédnout 
např. dětské dílničky, výstavu dětských pra-
cí, připraveny byly ukázky vzdělávacích her 
a potřeb… Za dobrovolnou cenu si tam také 

mohli vybrat nějaký pěkný kousek oblečení 
v  podzimním bazárku, a  nechyběly ani tolik 
důležité informace – ptát se mohli na vše, co 
chtěli vědět o  sociálních službách, o  Kostce, 
a  to v  průběhu prohlídky nebo třeba během 
posezení v kavárničce.

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
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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
monika.likarova@seznam.cz 

telefon 607 234 516

Krásnolipské náměstí zaplnily 
historické vozy i motorky

Koncert k výročí sv. Václava a vzpomínka 
na zemřelé hudebníky Šluknovska

Do terénu ve dvou

Milostivé léto pro dlužníky – jedinečná příležitost 
pro lidi v exekuci kvůli dluhům u státních institucí

Před sto lety 9. října 1921 se jel první ročník 
mezinárodního závodu Schöberbergrennen, 
závod do vrchu Šébr. Příznivci motoristické 
historie si ho přesně o sto let později 9. října 
2021 připomněli pamětní jízdou a zavítali i do 

Krásné Lípy, kde si se svými veterány, automo-
bily i  motorkami, na Křinickém náměstí udě-
lali krátkou přestávku. Více o  historii závodu 
i pamětní jízdě, včetně fotografi í a videa z ní, 
najdete na webu sebr.cz. 

V  podvečer 28. 9. 2021 se ve šluknovském 
kostele sv. Václava konal slavností koncert Ko-
morního orchestru Šluknovska. Ten byl věno-
ván nejen oslavě svátku české státnosti, ale byl 
zároveň vzpomínkou na hudebníky z našeho 

regionu, kteří zemřeli v době covidové pande-
mie. Bylo vzpomenuto na pana Mirko Lošťáka, 
pana Zdeňka Krause, paní Astrid Schnittnero-
vou a  další. Koncert proběhl pod taktovkou 
dirigentů Patrika Englera a Petra Richtera.

Více než 10 let poskytuje sociální službu ob-
čanům města terénní pracovnice Marcela Jan-
sová. Podporuje klienty v řešení nejrůznějších 
problémů. Jedná se o  řešení jednoduchých 
věcí, i  o  řešení složitých záležitostí. Vzhle-
dem k  tomu, že poptávka po službě výrazně 
vzrostla, přijali jsme druhou terénní pracovni-
ci. Od začátku září tak můžete v  ulicích měs-
ta potkávat Marcelu Demeterovou. Posláním 
terénní služby poskytované Kostkou Krásná 

Lípa je být v kontaktu s klienty v  jejich přiro-
zeném prostředí a podporovat je ve vlastním 
řešení jejich krizových situací. Spolupracovat 
s  dostupnými sociálními službami v  okolí na 
udržení, zmírnění nebo zlepšení jejich situace. 
Kontaktovat je můžete také telefonicky – M. 
Jansová, tel. 777 036 828 a M. Demeterová, tel. 
778 455 561.

Mgr. Romana Cupalová. Sociální pracovnice 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Díky schválení takzvaného Milostivého léta 
(dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 
Sb.) budou lidem, kteří spadli kvůli dluhům 
u  státních institucí do exekuce, odpuštěny 
veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 
Úrok z prodlení byl u některých plateb až 90% 
ročně, nebo se díky úrokům vyšplhal dluh za 
nezaplacenou pokutu u dopravního podniku 
až na 60.000 Kč. Na dlužníkovi bude pouze 
zaplatit jistinu a 900 korun exekutorovi za uza-

vření exekuce. Milostivé léto tak představuje 
šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít 
znovu normální život. Tato jedinečná příle-
žitost je pro lidi dostupná od 28. 10. 2021 do 
28. 1. 2022. Již nyní je možné si doporučeným 
dopisem od exekutora vyžádat vyčíslení neza-
placené jistiny.

Odborné sociální poradenství, Kostka Krásná 
Lípa, p. o., tel.: 777 925 302 nebo 777 291 359
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Výjezd rodin s Kostkou

Starostové opět řešili hlavně zdravotní péči a kůrovcovou kalamitu

Rodinám nabízíme prostor jednou za rok změ-

nit prostředí, z jiného úhlu nahlédnout na svo-

je problémy, více se věnovat dětem, nabrat síly 

a získat cílenou podporu. Rodiče jsou podpo-

rováni ke změnám nefunkčních strategií řeše-

ní své situace a mají prostor na promýšlení si 

řešení svých problémů. Zaměřujeme se také 

na adaptaci rodin ve skupině, které spolu tráví 

čas na výjezdu. Jednotlivé rodiny mají příleži-

tost se více poznat. Jedním z cílů je dosažení 

vzájemné spolupráce a  podpory ve skupině, 

dosažení rychlejšího odhalení schopností 

a  dovedností jak jedince, tak i  skupiny, nale-

zení svého místa ve skupině. Podporujeme 

rodiče a  děti v  zdravém sebevědomí, aby se 

rozvíjeli dle svých zájmů a  posilovali rodinné 

vztahy. Výjezd je pro ně příležitost, jak si hned 

v  praxi zkoušet to, co se učí. Zároveň si uvě-

domit, že nejsou sami a že ostatní rodiče řeší 

podobné situace a mají třeba otázky jako oni.

Proto již počtvrté se třetí zářijový týden vydaly 

rodiny s dětmi a pracovnice Sociálně aktivizač-

ní služby pro rodiny s dětmi do malebné obce 

Doubice, do penzionu Hubertus, aby tam spo-

lečně strávily a užily si pět dní. Jelo 7 maminek 

a 26 dětí. Přálo nám počasí, a proto se program 

konal hlavně v přírodě.

Chtěli bychom také poděkovat za podporu 

těm, s kterými rádi na akci spolupracujeme: 

• městu Krásná Lípa za zapůjčení vozidla 

i s řidičem a přepravu rodin;

• personálu penzionu Hubertus Doubice za 

mimořádnou péči a vstřícnost, i za výbor-

né zázemí;

• pracovníkům a  klientům z  komunity pro 

odvykání závislostí Teen Challenge za 

preventivní přednášku a besedu na téma 

alkohol, léky, drogy a jiné závislosti;

• Mgr. Stanislavu Opelkovi za supervize na 

téma rodičovství, vztahy v  rodině, komu-

nikace, role rodičů, vliv na rodinu při ná-

stupu rodiče do výkonu trestu, přehazová-

ní kompetencí rodičů na děti, nezvládání 

výchovy u  starších dětí i  za individuální 

konzultace;

• Dagmar Hadravové za tvořivé výtvarné 

a rukodělné činnosti cílené na rozvoj kre-

ativity, spolupráci mezi rodičem a  dětmi 

a vzájemnou spolupráci v celé skupině;

• Městské policii Šluknov za prevenci zážit-

kovou formou;

• kolegyním ze služby SAS za profesionální 

vedení celé skupiny.

Výjezd podpořil Česko-německý fond bu-

doucnosti a Ústecký kraj.

Se svolením Šárky Kolebaczové zveřejňujeme 

báseň, kterou na výjezdu složila.

Na výjezdu v Doubicích,

užíváme si legraci.

Zážitky nás neminou,

ze společných chvil s rodinou.

Co víc si jako máma přát,

než si společně s dětmi užívat.

Stavění domků, sportovní dny

a nespočet dalších aktivit.

Na těch pár dní moc vzpomínat budu,

než s naší Kostkou opět zas budu.

Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovnice 

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Společné jednání starostů obcí Šluknovska se 
24. září 2021 konalo v tomto volebním období 
podvanácté, hostitelem bylo tentokrát město 
Šluknov. Starostka města Mgr. Eva Džumano-
vá v úvodu představila investiční aktivity Šluk-
nova v posledním období, pohovořila i o plá-
novaných akcích, např. o rozsáhlé rekonstrukci 
sladovny, kulturní památky. Měl by v  ní být 
umístěn minipivovar, restaurace a  ubytování, 
počítá se s náklady až 120 mil. Kč. Akce bude 
rozložena do několika let. Z  problémů byla 
zmíněna především problematika šluknov-
ského sídliště, které je sociálně vyloučenou 
lokalitou a  je pro město velmi problematic-
kým. Úklid veřejných prostranství a  následná 
likvidace komunálního odpadu významně za-
těžuje městský rozpočet. Situace se neustále 
zhoršuje, migrace obyvatel je obrovská. Přes 
veškeré přísliby centrálních orgánů chybí ob-
cím systémové řešení a  nástroje k  aktivnímu 
řešení tohoto problému.
Dalším bodem jednání bylo vystoupení ředite-
le dvou významných cyklistických závodů na 
Šluknovsku Mgr. Jana Novoty. Zrekapituloval 
průběh závodů, a  to jak Tour de Feminin, tak 
i Tour de Zeleňák. Obě akce byly hodnoceny 
úspěšně, kvalitativní úroveň a  bezpečnost 
závodnic se významně zvyšuje. Zároveň jsou 
již rovněž na hranici organizační kapacity, 
je potřeba se zamyslet nad dalším vývojem. 
Závody jsou vynikající pozitivní prezentací 
regionu, v případě Tour de Feminin, díky me-
zinárodnímu obsazení, i ve světě. Poděkování 
na závěr mířilo i k přítomným starostům, kdy 
jejich sdružení i obce samotné akce podporují, 
nejen fi nančně, ale i materiálně a dobrovolnic-
kou prací.

Opakovaně také starostové řešili negativní do-
pady kůrovcové kalamity na majetek obcí. Pře-
devším cesty velmi trpí, těžkou technikou jsou 
poškozovány obecní, krajské i lesní. Pohyb po 
lesích je komplikovaný. Situaci na místě ob-
jasnil a na velmi kritické připomínky reagoval 
lesní správce LS Rumburk, společnosti Lesy ČR, 
s. p. Ing. Roman Kratochvíl. Zdůraznil, že kala-
mita je na Šluknovsku momentálně nejsilnější 
v  ČR, jsou těženy mnohonásobky obvyklých 
objemů dřeva, které je nutné v relativně krát-
kém čase z  lesa vyvézt, aby se přibrzdilo dal-
ší množení kůrovce. Personálně jsou LČR na 
hranici kapacity. Připustil, že řada najímaných 
dodavatelů a  dopravců je problematických, 
LČR je sankcionují a  následně je již případně 
nevyužívají. Byla přislíbena lepší komunikace 
se samosprávami a  snaha o  minimalizaci ne-
gativních dopadů.
Dalším bodem jednání byl stav a  provoz ne-
mocnice v  Rumburku. Potíže nemocnice 
v  Rumburku trvají již dlouhou řadu let. Bě-
hem minulých let došlo ke změnám vlastnic-
ké struktury, kdy nejprve nemocnici vlastnilo 
a  provozovalo město Rumburk, které časem 
nebylo schopno fi nančně udržet výrazně ztrá-
tový provoz. Následně proběhlo insolvenční 
řízení, kdy po významném tlaku ze strany obcí 
regionu i široké veřejnosti nemocnici odkoupil 
Ústecký kraj. Nejprve ji sice poněkud nelogic-
ky zařadil do Krajské majetkové, a. s., ale ná-
sledně ji již nové krajské vedení zařadilo jako 
provozní středisko Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, která je součástí společnos-
ti Krajská zdravotní, a. s. Ta je s více než devíti 
tisíci zaměstnanci jedním z největších posky-
tovatelů zdravotní péče v  České republice 

a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kra-
ji. Potud se tedy vše zdá v pořádku a současné 
organizační nastavení dává naději, že adekvát-
ní zdravotní, a  i  akutní lůžková péče zůstane 
v regionu zachována a nadále rozvíjena. Vážné 
ekonomické a  personální problémy provází 
nemocnici několik posledních let a nic zásad-
ního na této situaci nezměnily ani výše uvede-
né transformační kroky. Stále dochází k  náh-
lému omezování rozsahu poskytované péče, 
jak interní, tak chirurgické! Vznikající ztrátu 
vyplývající z  nedostatečných výkonů ponese 
Krajská zdravotní, a. s., což jistě není také tr-
vale udržitelné. Náhlé a  těžko předvídatelné 
omezování péče působí samozřejmě prioritně 
velké problémy našim občanům, ale i praktic-
kým lékařům i Nemocnici Varnsdorf, která není 
např. způsobilá plně nahradit výpadky rum-
burských pracovišť. K aktuální situaci v nemoc-
nici i k plánům do budoucna podal informace 
ředitel zdravotní péče pracoviště Rumburk 
MUDr. Michal Tichý. Potvrdil vážné personál-
ní a  následně organizační potíže, které jsou 
negativním důsledkem předchozího období. 
Informoval o  připravované modernizaci ob-
jektu tzv. chirurgie za cca 700 mil. Kč i dalšího 
vybavení za cca 150 mil. Kč. Mělo by se jednat 
o dotační fi nanční prostředky, schváleny však 
zatím nejsou. Ze strany starostů zazněly vážné 
obavy nad dalším personálním vývojem i roz-
sahem poskytované péče, obrátili se tedy 11. 
10. 2021 dopisem na předsedu vlády A. Babiše 
se žádostí o podporu při zajištění fi nancí na zá-
kladní lůžkovou péči v  regionu. Příští jednání 
se bude konat v prosinci v Dolní Poustevně.

Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Výzva k odstranění překážky provozu na 
místních komunikacích a veřejném osvětlení

Zdravotní ústav nabízí rozbor pitné 
vody za akční cenu

Využijte kouzlo barevného 
podzimu a vydejte se 
z Žitavských hor do 

Českého Švýcarska na kole

Informace o plánovaných odstávkách elektrické 
energie najdete i na našem webu

Od listopadu se 
mění provozní doba 

sběrného dvora 

Aktuální dění v Krásné 
Lípě v mobilní aplikaci

Nabídka majitelům psů

Žádáme občany o  odstranění stromoví za-
sahující z  pozemku ve vašem vlastnictví do 
průjezdního profi lu místních komunikací a do 
vedení veřejného osvětlení v  majetku města 
Krásná Lípa.
Odstranění prosím proveďte nejpozději v ter-
mínu do 31. 10. 2021. Pokud tak nebude 
učiněno, provedou odstranění zaměstnanci 
Technických služeb města.

V případě, že není ve vašich silách odstranění 
provést, nebo požadujete-li odstranění měs-
tem Krásná Lípa, zašlete nám vaše písemné 
vyjádření na e-mail: hlavova@krasnalipa.cz. 
V případě nejasností volejte na tel. č. 737 662 
340, p. Hlavová.
Opatření je prováděno v  rámci přípravy na 
zimní údržbu komunikací.

Zdravotní ústav se sídlem v  Ústí nad Labem 
nabízí občanům využívající k zásobování do-
mácnosti pitnou vodou individuální zdroje 
(studny, vrty) v akci informativní rozbor pitné 
vody za 774 Kč. Cena zahrnuje výsledkový 
akreditovaný protokol o  zkoušce včetně po-
sudku a zaslání protokolu e-mailem. Nabídka 

platí do 30. 11. 2021. Pro rozbor je nutné vy-
zvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotní-
ho ústavu. Nejbližší pracoviště včetně provoz-
ních hodin a další informace najdete na webu: 
www.zuusti.cz nebo volejte zákaznickou linku 
245 015 015. 

Unikátní spojení 6 měst na kole, pěšky či 
na kole tam – a  zpět vlakem, nabízí trasa 
mezi městy Krásná Lípa, Rybniště, Horní 
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží 
a Groβschönau. Letáčky jsou k dostání česky 
i  německy v  informačním středisku v  Krásné 
Lípě či elektronicky na webu https://www.
krasnalipa.cz/cyklovylet.php. Najdete v  nich 
trasu, ale i zajímavosti z jednotlivých měst. 

Na území Krásné Lípy a k ní přidružených ob-
cích jsou na 29. 10., 3. 11., 4. 11. a 5. 11. 2021 
plánovány odstávky elektrické energie. Více 
informací a  orientační mapy s  dotčenými 
místy najdete na webu www.cezdistribuce.
cz, kde je možné se i zaregistrovat a nechat si 
upozornění na plánované odstávky proudu 
posílat e-mailem nebo SMSkou. Přímý od-
kaz na informace o  plánovaných odstávkách 
v Krásné Lípě najdete na webu www.krasnali-
pa.cz. Odkaz má podobu banneru se základní 
informací zda-li je či není odstávka plánována. 
Po jeho rozkliknutí se zobrazí podrobné infor-
mace.

Od 1. listopadu bude sběrný dvůr otevřen 
podle tzv. zimní provozní doby. Na letní pře-
jde opět příští rok od 1. dubna.

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.

Město Krásná Lípa již 
delší dobu nabízí každé-
mu majiteli psa, který má 
u  nás zaplacený místní 
poplatek, k  bezplatné-
mu odběru sáčky na psí 
exkrementy. V  případě 
zájmu vám budou vydá-
ny v pokladně na radnici 

nebo v  kanceláři technických služeb v  ulici 
Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků 
za používání sáčků na psí exkrementy. 

Provozní doba sb rného dvora
platná od 1. 4. do 31. 10.

Pond lí 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
St eda 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
tvrtek 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00

Pátek 7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00

Provozní doba sb rného dvora
platná od 1. 11. do 31. 3.

Pond lí 7:00 – 12:00 14:00 – 16:00
Úterý 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
St eda 7:00 – 12:00 14:00 – 16:00
tvrtek 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00

Pátek 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00

Svoz tříděného odpadu 
pytlový svoz

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

 ZBOŽŇOVANÝ
 Úterý 26. 10. 2021 od 18:00

Uznávaný pediatr jde do důchodu. Celá rodina se těší, že na ně konečně bude 

mít víc času a bude se jim věnovat. Stejně tak i utajovaná milenka… 

Hrají: J. Bartoška, Z. Kronerová, I. Chýlková, P. Hřebíčková, J. Langmajer a další.

Česká komedie, 99 minut, vstupné 100 Kč

Počet míst je omezen. Je nutná rezervace na tel. č. 606 336 260.

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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Usnesení z 54. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20. 9. 2021 
I. Hlavní program
Závěry z jednání 16. ZM  
Usnesení RM č. 54 – 01/2021   
RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 
16. ZM a ukládá: 
-  Janě Drobečkové, místostarostce města, pro-

jednat s pořadateli závodu Tour de Feminin 
úklid spojovacích pásek zátaras, 

-  Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, za-
bývat se podmínkami pro výstavbu fotovol-
taických elektráren a podobných zařízení na 
území města Krásná Lípa. 

 
II. Došlá pošta
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 54 – 02/2021   
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku č. 98/23/70/022 (nájemce Hana Ně-
mečková, bytem Frindova 979/4, Krásná Lípa) 
dohodou ke dni 31. 12. 2021. 

Prodej p. p. č. 602/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 54 – 03/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. 
č. 602/1 o výměře 1761 m2, k. ú. Vlčí Hora za 
účelem zřízení zahrady Jiřímu a  Daniele Kal-
vasovým, oba bytem Dittrichova 1059/21, 
Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města.  

Prodej p. p. č. 535/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 54 – 04/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
535/1 o výměře 1038 m2, k. ú. Vlčí Hora za úče-
lem zřízení zahrady Miloslavu Kučerovi, bytem 
Přeštická 1091/14, Praha z důvodu nesplnění 
podmínek Postupu ve věci prodeje a  užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 

Prodej st. p. č. 290/2, p. p. č. 382/1, p. p. č. 
383/2 a p. p. č. 384, vše k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení RM č. 54 – 05/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 
290/2 o výměře 265 m2, p. p. č. 382/1 o výmě-
ře 1058 m2, p. p. č. 383/2 o výměře 79 m2 a p. 
p. č. 384 o výměře 174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Martinu Kačmarovi, 
bytem Pražská 262/19, Krásná Lípa a Lucii Kač-
marové, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná 
Lípa z důvodu zachování pozemků pro potře-
by města. 

Prodej p. p. č. 687/1 a p. p. č. 687/2, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 54 – 06/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
687/1 o výměře 242 m2 a p. p. č. 687/2 o vý-
měře 227 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Martinu Kačmarovi, bytem 
Pražská 262/19, Krásná Lípa a Lucii Kačmarové, 
bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa z dů-
vodu zachování pozemků pro potřeby města.  

Souhlas s dělením pozemků 
Usnesení RM č. 54 – 07/2021   
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 2748/12 a  p. 
p. č. 2751/8, vše k. ú. Krásná Lípa dle GP č. 
2158-22/2021 ke stavbě Rekonstrukce Křinice 
v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č. p. 121.  

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 54 – 08/2021   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 
-  část p. p. č. 1948 o  výměře 1247 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2748/12 o výměře 7 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  část p. p. č. 2751/8 o výměře 3 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 770/2 o výměře 197 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 771 o  výměře 179 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 2751/7 o výměře cca 125 m2, k. ú. 

Krásná Lípa. 

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 54 – 09/2021   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozem-
ky:
-  p. p. č. 580/1 o výměře 1323 m2, k. ú. Kyjov 

u Krásné Lípy,
-  p. p. č. 1212 o výměře 1280 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2347 o  výměře 170 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 543 o  výměře 458 m2, k. ú. Krásná 

Lípa. 

Byty - pronájem - byt č. 15, Nemocniční 
1137/6 
Usnesení RM č. 54 – 10/2021   
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Nemocnič-
ní 1137/6 v tomto pořadí:
1. Irina Jeřábková, bytem Křižíkova 1183/9a, 
Krásná Lípa,
2. Jiří Vinklařík, bytem Nemocniční 1064/30, 
Krásná Lípa,
3. Věra Siváková, bytem Nemocniční 1065/65, 
Krásná Lípa.
Veškeré opravy a  úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

III. Různé
Smlouva o poskytnutí dotace 
na výstavbu RD 
Usnesení RM č. 54 – 11/2021   
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta Krásná Lípa na rok 2021 pro Dotační pro-
gram na podporu výstavby rodinného domu 
č. 2021/15/15 - 230 s  paní Ivou Šimůnkovou, 
Hornoměcholupská 663/141, Praha 10, dle 
přílohy. 

Smlouva o  poskytnutí dotace na opravu 
střechy, plotu, fasády 2021 
Usnesení RM č. 54 – 12/2021   
RM schvaluje jednotlivé Veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krás-
ná lípa pro Dotační program na opravu fasád, 
střech a oplocení v roce 2021.
Jedná se o tyto občany:
- Josef Herák - fasáda - smlouva č. 2021/15/15 
- 233,
- Josef Herák - střecha - smlouva č. 2021/15/15 
- 232. 

Výskyt reklamních poutačů ve veřejném 
prostoru 
Usnesení RM č. 54 – 13/2021  
RM bere na vědomí prověření výskytu reklam-
ních poutačů ve veřejném prostoru se závě-
rem, kdy nebyl zjištěn narůstající výskyt růz-
norodých reklamních poutačů ve veřejných 
prostorech.  

Dodávka elektrické energie a plynu 
Usnesení RM č. 54 – 14/2021   
RM se seznámila s  aktuálním vývojem cen 
elektřiny a plynu na trhu a ukládá vedoucímu 
OMCS Petru Olivovi předložit na dalším jedná-
ní RM nabídky na dodávku uvedených energií.  

ASEKOL, a. s. - dodatek č. 1  
Usnesení RM č. 54 – 15/2021   
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o  za-
jištění zpětného odběru elektrozařízení č. 
2011/19/11 - 128 s fi rmou ASEKOL, a. s., se síd-
lem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 

IČ 27373231, dle přílohy. 

Příběhy našich sousedů - projekt 
Usnesení RM č. 54 – 16/2021   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  spolupráci 
při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 
č. 2021/19/29 - 231 s organizací POST BELLUM, 
se sídlem Štěpánská 704/61, Praha 1, 
IČ 26548526, dle přílohy. 

Stromy Krásná Lípa 2021 - 2. kolo 
Usnesení RM č. 54 – 17/2021   
RM schvaluje přijetí dotace na projekt Stromy 
Krásná Lípa 2021 - 2. kolo od Nadace ČEZ ve 
výši 100 000 Kč a  schvaluje uzavření Smlou-
vy o  poskytnutí nadačního příspěvku ULK 
STR21/48040, 2021/15/19 - 228 dle přílohy. 

Technická výpomoc 
Usnesení RM č. 54 – 18/2021   
RM schvaluje technickou výpomoc na akci 
Jedlová 24 HRS 2021 Sportovnímu atletické-
mu klubu Rumburk, z. s. 

Správní rada České Švýcarsko, o. p. s.  
Usnesení RM č. 54 – 19/2021   
RM schvaluje jmenování PaedDr. Jana Eich-
lera, bytem Ladova 2532/2, Ústí nad Labem, 
členem Správní rady o. p. s. České Švýcarsko. 

Dotace na vybavení JSDH 
Usnesení RM č. 54 – 20/2021   
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 
2021/19/19 - 234 na vybavení a výstroj Sboru 
dobrovolných hasičů v  Krásné Lípě z  Progra-
mu 2021 ve výši max. 80 000 Kč s  Ústeckým 
krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad La-
bem, IČ 70892156, dle přílohy. 

Změna odpisového plánu ZŠ a  MŠ Krásná 
Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 54 – 21/2021   
RM schvaluje změnu odpisového plánu pří-
spěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro 
rok 2021 dle přílohy.  

Kostka Krásná Lípa, p. o. – přijetí dotací 
Usnesení RM č. 54 – 22/2021   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 
dotací:
-  od Ústeckého kraje na dofi nancování sociál-

ních služeb ve výši 473 300 Kč,
-  od ČNFB z  programu Výzvy v  časech koro-

naviru na aktivity s dětmi a rodinami ve výši 
127 500 Kč. 

Nebytové prostory - podnájem  
Usnesení RM č. 54 – 23/2021   
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. 
o., podnájem nebytového prostoru č. 2, Masa-
rykova 1094/4, Krásná Lípa pro Moniku Líkařo-
vou, bytem Přemyslovská 1657/29, Praha, od 
1. 10. 2021, za účelem čištění a  praní textilu 
a oděvů, na dobu neurčitou.  

9. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení RM č. 54 – 24/2021   
RM schvaluje 9. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.  

Smlouva o  technickém zabezpečení voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Usnesení RM č. 54 – 25/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  technickém zabez-
pečení voleb do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR v  roce 2021 č. 2021/19/11 - 237 
mezi městem Krásná Lípa a organizací Základ-
ní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o., dle 
přílohy. 
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Usnesení z 55. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 10. 2021 

I. Hlavní program
Příprava zasedání ZM  
Usnesení RM č. 55 – 01/2021   
RM projednala přípravu zasedání ZM s násle-
dujícími body programu:
- Převod bytových jednotek Nemocniční 
1149/12a,
- Pozemky, prodej nemovitostí,
- Rozpočtové opatření,
- Dotace na výstavbu RD,
- Odpadové hospodářství.
 
II. Došlá pošta
Prodloužení lhůty pro podpis kupní 
smlouvy 
Usnesení RM č. 55 – 02/2021  
RM doporučuje ZM schválit prodloužení lhůty 
pro podpis kupní smlouvy na prodej pozemku 
za účelem výstavby s dohodou o složení jisto-
ty Peteru Leškovi, bytem Tatranská 14, Trnava 
a  Lence Leškové, bytem Voctářova 2436/3A, 
Praha. 

Prodej p. p. č. 688/15 a části p. p. č. 733/1, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  
Usnesení RM č. 55 – 03/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
688/15 o výměře 237 m2 a části p. p. č. 733/1 
o výměře 145 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za účelem zřízení zahrady Martinu Nergerovi, 
bytem Dlouhý Důl 282E, Krásná Lípa za cenu 
62 800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 595/1, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy  
Usnesení RM č. 55 – 04/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 595/1 o výměře 1642 m2, k. ú. Kyjov u Krás-
né Lípy za účelem výstavby rodinného domu 
Janu Gorzolkovi, bytem Nýdek 259 a Daniele 
Gorzolkové, bytem T. G. Masaryka 2707, Varn-
sdorf za cenu 139 000 Kč (do základní výměry 
60 000 Kč, nad základní výměru 66 300 Kč, po-
rosty 12 700 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.  

III. Různé
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 55 – 05/2021   
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku č. 2017/23/15-347 (nájemce Gabriela 
Novotná Karmanová, bytem Tyršova 1199/8, 
Krásná Lípa) dohodou ke dni 15. 10. 2021. 

Byty - dohoda o ukončení nájemní 
smlouvy 
Usnesení RM č. 55 – 06/2021   
RM se seznámila se způsobem užívání bytu 
č. 35, Nemocniční 1137/6 nájemnicí Soňou 
Tůmovou, bytem Rybniště 199, Rybniště 
a schvaluje výpověď z nájmu v případě, že ne-

bude uzavřena Dohoda o ukončení nájmu do 
31. 10. 2021.
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 55 – 07/2021   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy. 

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se soci-
ální službou 
Usnesení RM č. 55 – 08/2021   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
6, Nemocniční 1148/12 (Dům se sociální služ-
bou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 (44,61 m2, 
sazba 70 Kč/m2). Veškeré opravy a  úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. Byt je 
vhodný pro max. 2 osoby. 

Nemovitosti - Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 55 – 09/2021   
RM doporučuje ZM schválit prodej bytových 
jednotek 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  rozděle-
ní práva k  nemovité věci na vlastnické právo 
k jednotkám, takto:
- jednotka (byt) č. 1149/1 včetně podílu 

679/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Hlavová Blanka, trvale 
bytem Lidická 1196/10, Krásná Lípa – za kup-
ní cenu 434 303 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/2 včetně podílu 
679/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Marhan Jan, trvale by-
tem Příkrá 939/6, Rumburk – za kupní cenu 
439 954 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/3 včetně podílu 
324/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Dvořák Petr, trvale by-
tem Sluneční 2484, Česká Lípa a Prokopová 
Monika Angelika, trvale bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 
004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/4 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Hroudová Danuše, 
trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 
Lípa a Prošek Josef, trvale bytem Staré Kře-
čany 516, Staré Křečany – za kupní cenu 253 
004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/5 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Zrubecká Viktorie Jose-
fína, trvale bytem, Vlčí Hora 23, Krásná Lípa 
– za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/6 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a  st. p. č. 1286 – Novotná Věra, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – 
za kupní cenu 283 006 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/7 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a  st. p. č. 1286 – Uxová Květoslava, 
trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 

Lípa – za kupní cenu 283 000 Kč,
- jednotka (byt) č. 1149/8 včetně podílu 

323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Kamberská Eva, trvale 
bytem Nemocniční 554/14, Krásná Lípa – za 
kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/9 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Havlinová Lenka, trvale 
bytem, Gercenova 854/8, Praha 102 – za kup-
ní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/10 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Dvořák Matouš, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – 
za kupní cenu 260 100 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/11 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Luhová Anna, trvale by-
tem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za 
kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/12 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149  a st. p. č. 1286 – Malík Petr, trvale by-
tem Bělohorská 150/257, Praha 69 – za kupní 
cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/13 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Rücker Matěj, trvale 
bytem Rozhled 56, Jiřetín pod Jedlovou – za 
kupní cenu 283 003 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/14 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Schlossbauerová Kvě-
toslava, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, 
Krásná Lípa – za kupní cenu 283 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/15 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Ruth Pavel a Ruthová 
Eva, oba trvale bytem Zhořelecká 367, Varn-
sdorf – za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/16 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Procházka Stanislav, 
trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 
Lípa – za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/17 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Zatloukalová Martina, 
trvale bytem Lidická 1198/12, Krásná Lípa – 
za kupní cenu 253 003 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/18 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Fárek Petr, trvale bytem 
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kup-
ní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/19 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Drobečková Jana, trva-
le bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa – za 
kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/20 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Hubáčková Petra, Brč-
kov 64, Olovnice – za kupní cenu 253 000 Kč,

Pronájem NP - volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR 
Usnesení RM č. 54 – 26/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  nájmu nebytových 
prostor č. 2021/22/11 - 238 na pronájem vo-
lební místnosti pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR v roce 2021 s Nobilis Ti-
lia, s. r. o., se sídlem Krásná Lípa, Vlčí Hora 147, 
IČ 25497006 dle přílohy. 

Zábor veřejného prostranství 
Usnesení RM č. 54 – 27/2021  
RM neschvaluje zábor veřejného prostranství 

pro instalaci reklamních zařízení pro politické 
účely na celém území města Krásná Lípa. 

Kulturní dům 
Usnesení RM č. 54 – 28/2021   
RM bere na vědomí využití kulturního domu 
a program kina na měsíc říjen 2021 dle přílohy. 

Zpráva o plnění úkolů z 52. RM  
Usnesení RM č. 54 – 29/2021   
RM bere na vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 52. RM. 

IV. Informace
Informace   
RM bere na vědomí následující informaci a zá-
pisy:
- Výsledek kontroly SZIF, projekt Máme rádi 

kulturu,
- Zápis z  jednání Komise pro hospodaření 

s byty ze dne 14. 9. 2021,
- Zápis z  jednání Společenské komise ze dne 

7. 9. 2021.

Jan Kolář, Jana Drobečková
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- jednotka (byt) č. 1149/21 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 - Knesplová Vladisla-
va, trvale bytem Elišky Krásnohorské 853/53, 
Krásná Lípa – za kupní cenu 283 005 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/22 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Šrámková Alena, trva-
le bytem Valentova 1731/21, Praha 415 – za 
kupní cenu 283 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/23 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Vonička Martin, trvale 
bytem Žitná 821, Liberec – za kupní cenu 253 
000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/24 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Slanařová Dana, trvale 
bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa – za 
kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/25 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Kasperová Romana, 
trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 
Lípa – za kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/26 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Schierzová Beatrice, 
trvale bytem Severní 761/44, Hradec Králové 
3 – za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/27 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Rattay Jakub, trvale 
bytem Elišky Krásnohorské 1204/23, Krásná 
Lípa – za kupní cenu 253 002 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/28 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Cejnar Libor, trvale 
bytem Strážní 188/15, Rumburk – Dolní Kře-
čany – za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/29 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a  st. p. č. 1286 – Rak Jiří, trvale by-

tem Mladotova 675/14, Praha 113 – za kupní 
cenu 306 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/30 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Nekolová Ingeborg, 
trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 
Lípa – za kupní cenu 283 005 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/31 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Koubský Matěj, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – 
za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/32 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a st. p. č. 1286 – Šébl Jaroslav, trvale by-
tem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za 
kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/33 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. p. 
1149 a  st. p. č. 1286 – Balková Ivana, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – 
za kupní  cenu 253 010 Kč.

 
ČOV Krásná Lípa - obnova dmychárny - 
omezení hluku ve venkovním prostředí 
Usnesení RM č. 55 – 10/2021   
RM schvaluje objednání obnovy dmychárny 
na ČOV Krásná Lípa spočívající v omezení hlu-
ku ve venkovním prostředí u fi rmy PRO-AQUA 
CZ, s. r. o., Petrovická 214, Ústí nad Labem, 
IČ 25471406. 

Veřejná zakázka - svoz odpadů  
Usnesení RM č. 55 – 11/2021   
RM schvaluje Výzvu k  podání nabídky, zadá-
vací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou 
zakázku „Zajištění sběru, přepravy, využití 
a odstranění komunálních odpadů včetně ne-
bezpečných na území města Krásná Lípa; pře-
pravy a odstranění sutě a izolačních materiálů 
ze sběrného dvora v Krásné Lípě“ dle přílohy.  

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obec-
ní systém odpadového hospodářství 
Usnesení RM č. 55 – 12/2021   
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2021, o  místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. 

Odprodej techniky 
Usnesení RM č. 55 – 13/2021  
RM schvaluje záměr odprodat malotraktor 
značky Yukon včetně příslušenství (sněhová 
radlice a  sněhová fréza) z  důvodu nepotřeb-
nosti a ukládá vedoucí TS Martině Hlavové za-
jistit odpovídající inzerci. 

Dodatek č. 3 - pojištění majetku 
a odpovědnosti 
Usnesení RM č. 55 – 14/2021   
RM schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 
č. 2019/12/19 - 347 na pojištění majetku a od-
povědnosti s  Generali Česká pojišťovna a. s., 
Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle pří-
lohy.  

Odprodej služebního vozidla 
Usnesení RM č. 55 – 15/2021   
RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou 
nabídku služební vozidlo Octavia fi rmě Auto 
- Moto Riegger s. r. o., se sídlem Litoměřická 
575/4, Praha 9, IČ 27190579 a schvaluje Kupní 
smlouvu č. 2021/33/17 - 241, dle přílohy. 

IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informaci a zápis: 
- informace ohledně nevhodného chování ná-
jemníka p. Zumra, uživatele bytu č. 8, Nemoc-
niční 1148/12,
- zápis z  jednání Společenské komise ze dne 
7. 10. 2021.

 Jan Kolář, 
Jana Drobečková

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11. 10. 2021 

Nemovitosti - Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 17 – 01/2021 
ZM schvaluje založení Společenství vlastní-
ků jednotek Nemocniční 1149, Krásná Lípa 
a Stanovy Společenství vlastníků jednotek Ne-
mocniční 1149, Krásná Lípa. Do výboru Spole-
čenství vlastníků jednotek Nemocniční 1149, 
Krásná Lípa, schvaluje členy:
1. Jana Drobečková, trvale bytem Křižíkova 
1122/50, Krásná Lípa - předseda,
2. Květoslava Schlossbauerová, trvale bytem 
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa - člen,
3. Vladislava Knesplová, trvale bytem Elišky 
Krásnohorské 853/53, Krásná Lípa - člen.
 
Nemovitosti - Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 17 – 02/2021 
ZM schvaluje prodej bytových jednotek objek-
tu 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 rozsa-
hem jednotlivých bytových jednotek dle Pro-
hlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité 
věci na vlastnické právo k jednotkám, takto:
- jednotka (byt) č. 1149/1 včetně podílu 

679/11780 na společných částech domu 
č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Hlavová Blanka, 
trvale bytem Lidická 1196/10, Krásná Lípa – 
za kupní cenu 434 303 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/2 včetně podílu 
679/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č.1286 – Marhan Jan, trvale 
bytem Příkrá 939/6, Rumburk – za kupní 
cenu 439 954 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/3 včetně podílu 
324/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č.1286 – Dvořák Petr, trvale 
bytem Sluneční 2484, Česká Lípa a  Proko-
pová Monika Angelika, trvale bytem Ne-
mocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní 
cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/4 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č.1286 – Hroudová Danuše, 
trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 
Lípa a Prošek Josef, trvale bytem Staré Kře-
čany 516, Staré Křečany – za kupní cenu 253 
004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/5 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Zrubecká Viktorie 
Josefína, trvale bytem, Vlčí Hora 23, Krásná 
Lípa – za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/6 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Novotná Věra, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – 
za kupní cenu 283 006 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/7 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Uxová Květoslava, 
trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 
Lípa – za kupní cenu 283 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/8 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Kamberská Eva, tr-
vale bytem Nemocniční 554/14, Krásná Lípa 
– za kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/9 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a  st. p. č. 1286 – Havlinová Lenka, 
trvale bytem, Gercenova 854/8, Praha 102 – 
za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/10 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu 
č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Dvořák Matouš, 
trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 
Lípa – za kupní cenu 260 100 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/11 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Luhová Anna, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – 
za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/12 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a  st. p. č. 1286 – Malík Petr, trvale 
bytem Bělohorská 150/257, Praha 69 – za 
kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/13 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č. 1286 – Rücker Matěj, trvale 
bytem Rozhled 56, Jiřetín pod Jedlovou – za 
kupní cenu 283 003 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/14 včetně podílu 
374/11780 na společných částech domu 
č. p. 1149 a  st. p. č.1286 – Schlossbauero-
vá Květoslava, trvale bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 283 
004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/15 včetně podílu 
323/11780 na společných částech domu č. 
p. 1149 a st. p. č.1286 – Ruth Pavel a Ruthová 
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Prodej části p. p. č. 595/1, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 17 – 05/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 595/1 o výměře 1642 m2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy za účelem výstavby rodinného domu Janu Gorzolkovi, by-
tem Nýdek 259 a Daniele Gorzolkové, bytem T. G. Masaryka 2707, Varn-
sdorf za cenu 139 000 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 
výměru 66 300 Kč, porosty 12 700 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. 

Smlouva o poskytnutí dotace 
na výstavbu RD 
Usnesení ZM č. 17 – 06/2021 
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
města Krásná Lípa na rok 2021 pro Dotační program na podporu výstav-
by rodinného domu č. 2021/15/15 - 230 s paní Ivou Šimůnkovou, Horno-
měcholupská 663/141, Praha 10, dle přílohy. 

10. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení ZM č. 17 – 07/2021 
ZM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro 
rok 2021 dle přílohy. 

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
Usnesení ZM č. 17 – 08/2021 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. 

Starosta města: Jan Kolář 
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Podhorský, 
Václav Danita

Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě.  Vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná 
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz 
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Eva, oba trvale bytem Zhořelecká 367, Varnsdorf – za kupní cenu 
253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/16 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Procházka Stanislav, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 004 
Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/17 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č.1286 – Zatloukalová Martina, trva-
le bytem Lidická 1198/12, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 003 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/18 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Fárek Petr, trvale bytem 
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/19 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č.1286 – Drobečková Jana, trvale 
bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/20 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Hubáčková Petra, Brčkov 
64, Olovnice – za kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/21 včetně podílu 374/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Knesplová Vladislava, trva-
le bytem Elišky Krásnohorské 853/53, Krásná Lípa – za kupní cenu 
283 005 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/22 včetně podílu 374/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Šrámková Alena, trvale 
bytem Valentova 1731/21, Praha 415 – za kupní cenu 283 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/23 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Vonička Martin, trvale by-
tem Žitná 821, Liberec – za kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/24 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a  st. p. č. 1286 – Slanařová Dana, trvale 
bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/25 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Kasperová Romana, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 000 
Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/26 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Schierzová Beatrice, trvale 
bytem Severní 761/44, Hradec Králové 3 – za kupní cenu 253 004 
Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/27 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Rattay Jakub, trvale bytem 
Elišky Krásnohorské 1204/23, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 002 
Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/28 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č.1286 – Cejnar Libor, trvale bytem 
Strážní 188/15, Rumburk – Dolní Křečany – za kupní cenu 253 004 
Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/29 včetně podílu 374/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Rak Jiří, trvale bytem Mla-
dotova 675/14, Praha 113 – za kupní cenu 306 000 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/30 včetně podílu 374/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Nekolová Ingeborg, trvale 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 283 005 
Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/31 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č.1286 – Koubský Matěj, trvale by-
tem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/32 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 1286 – Šébl Jaroslav, trvale bytem 
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 004 Kč,

- jednotka (byt) č. 1149/33 včetně podílu 323/11780 na společných 
částech domu č. p. 1149 a st. p. č.1286 – Balková Ivana, trvale bytem 
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 010 Kč.

 
Prodloužení lhůty pro podpis 
kupní smlouvy 
Usnesení ZM č. 17 – 03/2021 
ZM schvaluje prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na prodej 
pozemku za účelem výstavby s dohodou o složení jistoty Peteru Le-
škovi, bytem Tatranská 14, Trnava a Lence Leškové, bytem Voctářova 
2436/3A, Praha do 31. 10. 2021. 

Prodej p. p. č. 688/15 a části p. p. č. 733/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy 
Usnesení ZM č. 17 – 04/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 688/15 o výměře 237 m2 a části p. p. č. 
733/1 o výměře 145 m2, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Martinu Nerge-
rovi, bytem Dlouhý Důl 282E, Krásná Lípa za cenu 62 800 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 


