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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo vyjde za dva týdny

4,- Kč

Čtvrtek 25. května 

Akce „Pozemky na výstavbu zdarma“ 
úspěšně pokračuje

Nová dekorace na fasádě Domu služeb

I letos město 
investuje do 

místních komunikací
Nabídka zvýhodněné kupní ceny při kou-
pi pozemků města vhodných pro výstavbu 
se setkala s  velkým zájmem individuálních 
stavebníků. V  současné době roste v  Krásné 
Lípě nejvíce nových domů za poslední léta. 
Dotační systém umožňuje zájemci o  stavbu 
rodinného domu získat pozemek (1.200 m2) 
při splnění předepsaných podmínek zcela 
zdarma, formou vratky kupní ceny. V součas-
né době tak s podporou města roste dvacítka 
nových domů. V  několika případech již byla 
kupní cena stavebníkovi po kolaudaci domu 
vrácena. 
Aktualizovali jsme proto nabídkový katalog 
vybraných pozemků vhodných pro výstavbu, 
kde zájemce získá jednoduchým způsobem 
základní přehled a  informaci o  konkrétním 
pozemku. Zájemce si však může i samostatně 
v územním plánu vyhledat vhodný pozemek, 
a  pokud je v  majetku města, vztahují se na 
jeho prodej stejné podmínky. 
Pro případné zájemce uvádíme přehled uži-

tečných odkazů:
Přehled vybraných pozemků pro výstavbu ro-
dinných domů v Krásné Lípě (v pdf ) ZDE: 
Územní plán města Krásná Lípa: http://www.
krasnalipa.cz/uzemni-plan.php
Dotační program na podporu výstavby rodin-
ných domů
Žádost - Dotační program na podporu výstav-
by rodinných domů
Vzor smlouvy - Dotační program na podporu 
výstavby rodinných domů
Pro informace nebo s dotazy se obracejte na 
p. Karla Mareše, Městský úřad Krásná Lípa, Od-
bor výstavby, investic a  životního prostředí, 
Email: mares@krasnalipa.cz, 
telefon: 412 354 832. 
V přehledu vybraných pozemků pro výstavbu 
rodinných domů v Krásné Lípě, nově najdete 
i  zobrazení konkrétních pozemků v  mapové 
aplikaci Google, což umožňuje velmi rychlou 
orientaci a identifi kaci nabízeného pozemku.

Jan Kolář, starosta města

Krásná Lípa si v roce 2020 připomene 150. výročí povýšení na město. Připravujeme reprezen-

tativní publikaci o naší historii. Malou připomínkou nadcházejícího výročí je i nový poster na 

fasádě Domu služeb.

Téměř 1,5 km nových asfaltobetonových po-

vrchů letos přibude na našich městských ko-

munikacích, především v  okrajových částech 

města. Aktuálně započala pokládka dalšího 

úseku v  horní části Dlouhého Dolu a  ve Vlčí 

Hoře u Klingerů, zítra se bude pokračovat ve 

Vlčí Hoře k Víškům a ve Sněžné k p. Hessové. 

Přípravy probíhají i v Krásném Buku ve směru 

od p. Vaise ke Kratochvílům. Náklady akce bu-

dou cca 1,3 mil. Kč.
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poradenství 
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30 
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00 
Středa: 7:30 - 15:00 
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
 
Sociální šatník
dle dohody

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočas-
ové aktivity

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com 

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i fi rem
sterbova@komunitnicentrum.com
tel.: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle aktuální 
nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného 
odpadu 

vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 5. 6. 
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 8. 6. 2017 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 19. 6. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 22. 6. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krás-
ná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TS Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00     14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00     14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00     14:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 12:00      14:00 – 15:00
Pátek    7:00 – 13:00
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00
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, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
31.3.2017 skončil tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna 
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, 
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském Kři-
nickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30. 9. 2017. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Severočeské vodovody a  kanalizace, a. s. zavedla 
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 
v případě havárie na vodovodní přípojce. V případě 
potřeby volejte 212 812 212!

Letošní duben byl v Krásné Lípě nejchladnější mi-
nimálně za posledních 8 let. Byl ještě o celý stupeň 
chladnější než relativně chladné dubny v  letech 
2016 a  2013. Charakteristika průběhu počasí při-
bližně odpovídala loňskému dubnu a to sice nástu-
pem velmi teplého a  slunného počasí hned v  sa-
mém počátku měsíce. Postupně se proudění začalo 
otáčet na chladné severní až severovýchodní, které 
zde vydrželo s malými přestávkami po celý měsíc.
První dekáda letošního dubna byla z celého měsí-
ce nejteplejší. Hned první den si pro nás přichystal 
téměř dvacetistupňové teploty a skoro jasnou ob-
lohu. Následující den přinesl ještě celkem příjemné 
teploty okolo 15°C. V  dalších dnech však přibylo 
oblačnosti a  srážek. Výrazně se ochladilo. Teploty 
v  noci klesly na hodnoty kolem 2°C, odpoledne 
vystoupaly maximálně na 10°C. 7. dubna byl zazna-
menán vysoký srážkový úhrn. Za 24 hodin napršelo 
27 mm srážek.
Na přelomu první a  druhé dekády přeci jen dora-

zilo výrazné oteplení. 10. dubna překročila teplo-
ta vzduchu dokonce 20°C. Po přechodu zvlněné 
studené fronty 13. 4. k  nám však pronikl studený 
a vlhký vzduch od severu. Dorazilo ochlazení, kte-
ré stlačilo teploty ve dne na hodnoty průměrně 
kolem 7°C. Divočejší počasí v rámci ČR nastalo ko-
lem 15. 4., kdy se díky přílivu studeného vzduchu 
a  nepohybujícímu se frontálnímu rozhraní mezi 
Čechy a Moravou dostavilo na hory sněžení. To bylo 
nejvýraznější tentokrát v Jeseníkách, kde i ve střed-
ních polohách na návětrné straně hor napadlo až 
70 cm sněhu! Krásnou Lípu tentokrát přívaly sněhu 
bezpečně minuly. Co nás však neminulo, byly noční 
mrazy. Ty se v  druhé polovině měsíce vyskytovaly 
až na pár výjimek pravidelně.
Závěr dubna přinesl ještě jednu sněhovou vlnu, 
ta však nejvýrazněji zasáhla pro změnu Šumavu. 
V Krásné Lípě se v samotném závěru dubna vrátily 
odpolední teploty alespoň nad 10°C.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

duben byl v Krásné Lípě nejchladnější mi zilo výrazné oteplení 10 dubna překročila t

Chladný duben s nočními mrazy

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V  přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu 
Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy 
běžné i generální a to domácnostem i fi rmám. Volejte 
vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

Asistent prevence 
kriminality - KONTAKT

V  případě potřeby, můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na tomto telefon-
ním čísle: +420 603 893 634.

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

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 27. – 28. 5. 2017 MUDr. Tomáš Charvát 
      U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
- 3. – 4. 6. 2017 MUDr. Adolf Křemen 
      Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 10. – 11. 6. 2017 MUDr. Renata Bolfíková 
 Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 737 501 440
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stoma-
tologů, přesto doporučujeme správnost uve-
dených informací před návštěvou lékaře vždy 
telefonicky ověřit.

Duben 2017 - 2009
rok 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 5,6°C 6,6°C 7,1°C 9,1°C 6,6°C 7,2°C 9,8°C 6,8°C 10,3°C

Maximální teplota 20,2°C 22,4°C 21,9°C 18,6°C 22,4°C 26,7°C 22,5°C 22,7°C 21,0°C

Minimální teplota -3,6°C -1,3°C -2,8°C -1,1°C -7,1°C -5,7°C 0,0°C -0,9°C -1,4°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 45% 48% 29% 44% 45% 18% 19% 26% 26%

Max. poryv větru 12,5 m/s 14,1 m/s 16,6 m/s 14,7 m/s 12,3 m/s 18 m/s 19 m/s 16 m/s 15,9 m/s

Úhrn srážek 94 mm 60 mm 53 mm 49 mm 45 mm 45 mm 41 mm 23 mm 7 mm
 

(Jan Pícha, http://www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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rád bych vám touto cestou poděkoval za vaše hlasy, 
kterými jste podpořili náš záměr v projektu „ČSOB 
pomáhá regionům: Obnova kapličky sv. Antonína 
Paduánského“.
Je úžasné, že tolika lidem (1 275 hlasů v  soutěži) 
není lhostejný osud drobné sakrální stavby, která 
se připomíná již v roce 1721. Zakladatel a donátor 
kaple Johann Christoph Hesse a další generace ro-
diny se o kapličku starali téměř čtvrt tisíciletí! Sou-
časný vzhled je důsledkem 72 let „péče“ následných 
majitelů tohoto významného kulturního dědictví 
po 2. sv. válce.
Záměrem Klubu českých turistů, odbor Krásná Lípa 
je historickému objektu, který dotvářel ráz krajiny 
a  byl svědkem radostí i  starostí poutníků i  lidem 
v kraji, vrátit jeho původní podobu a význam. Ka-
ždý, kdo bude chtít podpořit obnovu kapičky, kte-

rá bude znovu vysvěcena a  věnována v  souladu 
s  patronací sv. Antonína Paduánského památce 
všem turistům, může přispět jakoukoliv částkou na 
konto 101 7777 101/0300 s variabilním symbolem 
20170306. Vybraná částka určí rozhodující výši pré-
mie od ČSOB. Klub přivítá i zájemce, kteří pomohou 
fyzicky, materiálně či jakkoliv jinak. 
Více informací najdete na adrese http://www.
csobpomaharegionum.cz/projekty/ustecky-
-kraj/2016602/obnova-historicke-kaplicky-sv-anto-
nina-paduanskeho.
Myšlenkou projektu je společně (znovu) vytvořit 
krajinotvorný prvek trvalé hodnoty, který bude 
zase vítat kolemjdoucí a stane se neměnnou hod-
notou a odkazem příštím generacím.

Děkuji vám, Václav Hieke, KČT Krásná Lípa

V pátek 19. května se folklorní soubor Lužičan zú-
častnil v  prostorách hradu v  Litoměřicích Národ-
ního zahájení Festivalu muzejních nocí. Při této 
příležitosti bylo souboru předáno ocenění ZLATÝ 
DŽBÁNEK za zachování a rozvoj lidových tradic Ús-
teckého kraje za rok 2017.
Ocenění vychází z národní Koncepce účinnější péče 
o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila
Vláda ČR. Ocenění je udělováno subjektům, které 
udržují a zachovávají při své činnosti, znalosti a
dovednosti tradiční lidovou kulturu v  Ústeckém 
kraji. Cenu za udržování a  obnovování lidové kul-
tury a tradic Krásnolipska a okolí převzala  z rukou 
starosty města Litoměřic pana Ladislava Chlupáče 
vedoucí souboru Naďa Semelková. Celý program 
zahájení festivalu doplňoval Lužičan svými taneční-
mi vstupy včetně závěrečného hudebního dopro-
vodu během pohoštění.

Velice si tohoto ocenění vážíme, obzvláště v  roce, 
kdy slavíme 30 let svého vzniku. Budeme se nadá-
le snažit zachovávat lidové zvyky a  pořádat akce 
s nimi spojené.

Rhododendronová vyhlídka v Městském parku je připomínkou dvou významných krásnolipských zahrad-
nických osobností: Ing. Karla Hieka, tvůrce kompozice vyhlídky a Vítězslava Fritsche, pěstitele vysazených 
pěnišníků.

až do 30. června bude z důvodů rekonstrukce uza-
vřena Městská knihovna v Krásné Lípě.

Pravidelné setkání starostů dobrovolného svazku 
obcí Sever se tentokrát konalo u nás v Krásné Lípě. 
Na programu bylo mimo jiné jednání o  fi nanční 
podpoře regionálních akcí, rozpočet DSO Sever 
a spolupráce na společném rozvojovém projektu.

Od 1. června 2017 nabývá účinnosti novela zák. 
č. 56/2001 Sb., která mimo jiné bude umožňovat 
provádět změny v registru vozidel na kterémkoliv 
úřadě a  lidé již nebudou muset cestovat desítky 
nebo stovky kilometrů, aby na sebe zaregistrovali 
zakoupené vozidlo.
Další velkou změnou bude možnost dokončit pře-
vod vozidla v případě, že kupující nebo prodávající 
nespolupracuje a nemá zájem provést změnu v re-
gistru vozidel. Jedná se o  tzv. nucenou registraci 
vozidla, kdy úřad bude muset na základě oznámení 
např. prodávajícího vyzvat kupujícího, aby v přede-
psané lhůtě předložil doklady a vozidlo na sebe za-
registroval. V případě, že tak neučiní, bude převod 
proveden bez jeho přítomnosti a  budou vydány 
nové doklady k vozidlu.

Po zdržení se statickým posouzením se založením 
stavby v těsné blízkosti Domu rybářů začala beto-
náž základu opěrné zdi budoucího mostku.

Vážení přátelé, kamarádi a příznivci turistiky,

Ocenění Lužičanu

á hlídk Mě t ké k j ři í k d ý ý h k á li ký

Rhododendronová vyhlídka

Vážení čtenáři, 

id l é tká í t tů d b l éh k

Starostové z regionu 
jednali v Krásné Lípě

Od 1 č 2017 bý á úči i l ák

Upozornění pro řidiče 
od června 2017 nastávají 
změny v registraci vozidel

Rekonstrukce mostku 
v Tylově ulici

Aktuální fotografi e z  probíhající další etapy rekon-
strukce městské knihovny.
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Program kina Krásná Lípa
Všechno nebo nic
Na středeční podvečer 7. června od 19:00 
pro Vás krásnolipské kino připravilo čes-
kou romantickou komedii Všechno nebo 
nic.
Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky. 
Mají po třicítce, jsou spolumajitelky malé-
ho knihkupectví v centru města, ale jinak 
jsou každá jiná. Linda (Táňa Pauhofová) je 
rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou 
dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak 
chybí svobodné, veselé, nezávislé Vandě 
(Klára Issová), která sice přitahuje muže 
jako magnet, ale její živelnosti žádný ne-
stačí. A  tak hledá toho pravého. Aktivně. 
V  obchodě s  nimi pracuje kamarád Edo 
(Luboš Kostelný), který touží po lásce na 
věky věků, ale jako plachý, citlivý a  intro-
vertní gay to má těžké. 
Přístupno od 12 let. Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a  více informací na: http://www.

bioscop.cz/_web/fi lm/vsechno-nebo-nic
Špalíček
Na páteční podvečer 9. června od 18:00 
pro Vás krásnolipské kino připravilo český 
loutkový fi lm Špalíček.
Obnovená premiéra sedmdesát let staré-
ho poetického snímku Jiřího Trnky na mo-
tivy Špalíčku národních písní od Mikoláše 
Alše. Trnkův první celovečerní loutkový 
fi lm přináší na plátno lidové zvyky a tradi-
ce českého venkova. Necelých osmdesát 
minut dlouhý snímek vznikl spojením šesti 
krátkých fi lmů (Masopust, Jaro, Legenda 
o  sv. Prokopu, Pouť, Posvícení, Betlém), 
které byly původně natočeny a  uváděny 
samostatně. 
82 minut. Přístupno. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a  více informací na: http://nfa.cz/
cz/o-nas/aktuality/?a=17788-trnkuv-spa-
licek-po-letech-zpet-v-kinech

Římsko-katolická farnost ve spolupráci s Obecním Úřadem Lobendava Vás zve v sobotu 
27. května na Poutní den, který začne v 8:30 hodin Poutní mší svatou v kostele Navštívení 
Panny Marie v Lobendavě. Mši Svatou celebruje P. Th.Lic. Jacek Kotisz a zazní při ní Mari-
ánské písně a Teize zpěvy za hudebního doprovodu žáků ZUŠ,  dětí a mládeže farnosti. 
Další program: 
9:30  prohlídka kostela s historickým výkladem p. uč. Petra Pánka
 od 10:00 DĚTSKÝ DEN - různé dětské a zábavné hry, soutěže, 
 olympiáda,  stánky s dárkovým zbožím
12:00 – 13:00 občerstvení, opékání buřtů na ohni
13:00  jízda na koni
14:00  koncert romské skupiny „Le Devleskero Čhave“
14:30  vystoupení dětí z Mateřské školky v Lobendavě
15:00  koncert žáků ZUŠ a Komorního sboru Šluknovska
16:00  závěrečná modlitba 

Poutní den v Lobendavě



strana 525. května 2017

Den otevřených podstávkových domů se uskuteční 
v neděli 28. května od 10:00 hodin ve Šmilovského 
ulici v Rumburku. Na programu komentovaná pro-
hlídka vesnické památkové rezervace a  povídání 
o historii ulice zvané původně Scheibe-Gasse. Od 
10.00 do 17.00 h. bude už posedmé přístupný pod-
stávkový dům čp. 879/27. Vstup na Den otevřených 
podstávkových domů v  Rumburku je volný. Sraz 
účastníků je ve Šmilovského ulici u Parku přátelství. 

V sobotu 27. května se bude sloužit latinská mše 
svatá v  tradičním římském ritu (tzv. tridentská 
mše), kterou doprovodí gregoriánský chorál. Tato 
bohoslužba se svou podobou blíží mši svaté, jak 
se slavila v barokním období. Hlavní celebrant, R.D. 
Josef Peňáz, farní vikář z Římskokatolické farnosti - 
děkanství Jablonec nad Nisou, bohoslužbu povede 
v  latinském jazyce, kázání a  čtení zazní v  češtině. 
Během bohoslužby se kostelem sv. Vavřince z  let 
1683-1690 rozezní latinské ordinárium Missa VIII 
De Angelis v  podání Vilémovského chrámového 
sboru pod vedením MUDr. Markéty Englerové. Při 
bohoslužbě se použijí historická liturgická roucha 
ze sbírek Lorety, kterou do roku 1950 spravovali ře-
holníci z přilehlého kapucínského kláštera. Mše sv. 
začíná od 17.00 h.Výstava s  názvem „Baroko v  Rumburku“ bude 

v rumburské Loretě k vidění až do 30. června. Vý-
stavu připravili žáci a učitelé Oboru výtvarné vyja-
dřování a  oboru Keramická tvorba ZUŠ Rumburk, 
kteří různými výtvarnými technikami individuálně 
zpracovali architektonické detaily a dekorativní vý-
malbu a to formou grafi ckých listů, pastelů, kreseb 
a  keramických výrobků. Výstava je přístupná od 
úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 h. 

Na cestách s BLANÍKEM a Miroslavem Táborským! 
vysílaném každý den radiem Blaník kolem 15 ho-
diny bude v  pátek 2. června odvysílána reportáž 
o  šluknovském zámku a  ve čtvrtek 9. června re-
portáž o  Křtícím kameni, který se nachází u  obce 
Brtníky.

…s  Kateřinou Stejskalovou v Krásné Lípě. Dílna je 
otevřená i pro ty, kteří nemají žádné předchozí 
zkušenosti s tancem.
Workshop se koná v sobotu 17. června od 17:45 do 
21:00 v krásnolipském kulturním domě.
Během večera se ponoříte ve vlastním svobodném 
pohybu do spojení s tělem a vnitřním tanečníkem, 
který žije v každém z nás zcela jedinečným způso-
bem. Budete mu naslouchat a následovat ho. Skrze 
vlastní zkušenost v pohybu se setkáte s elementy 
zemí, ohně, vody a vzduchem v nás i kolem nás.
Cena: 350 Kč, platba na místě. Informaci, že se zú-
častníte, zašlete: Mariana Krásnolipská, 
tel.: 775 067 515, e mail: xosvaldo@centrum.cz.
Další taneční workshop se v Krásné Lípě uskuteční 
15. - 16. července.

V pátek 9. června se i Loreta Rumburk připojí k Noci 
kostelů. Rumburská Loreta bude přístupná od 
17:00 do 20:00 hodin. Na programu je vystoupe-
ní dětí, koncert Krásnolipského komorního sboru 
a  vernisáž výstavy „Barokní architekt a  sochař: Jo-
hann Lucas Hildebrandt a  Franz Biener“. V  Loretě 
se průběžně konají komentované prohlídky s prů-
vodcem. Dětem je určeno tvoření ve výtvarné dílně 
v ambitu. Vlastní loretánská kaple nabízí prostor ke 
ztišení a modlitbě.
Program Noci kostelů 2017 v Loretě Rumburk:
17.00 zahájení
17.05-17.15 vystoupení dětí ze třídy Sluníčka Ma-
teřské školy v Komenského ul. v Rumburku
18.00-18.30 vernisáž výstavy Barokní architekt 
a sochař: Johann Lucas Hildebrandt a Franz Biener, 
sakrální památky Loreta Rumburk, baziliku minor 
v Jablonném v Podještědí a hřbitovní kaple Haine-

walde ve fotografi ích Jiřího Stejskala
18.30-19.00 komentovaná prohlídka výstavy. Se-
známení s výstavou
19.30-20.00 koncert Krásnolipského komorního 
sboru
Průběžně: 17.00-20.00 komentované prohlídky Lo-
rety Rumburk, prohlídky s průvodcem , 17.00-20.00 
ztišení a meditace ve Svaté chýši.
Na akci v  Loretě Rumburk navazuje Noc kostelů 
2017 v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křes-
ťanů ve Filipově. Ta se veřejnosti otevře od 20.00 do 
22.00 hodin. Na programu jsou komentované pro-
hlídky poutního kostela, výstava o historii poutního 
místa Filipov, ukázka hry na varhany v podání Jiřího 
Chluma a  vystoupení Krásnolipského komorního 
sboru. Noc kostelů 2017 ve Filipově pořádá Římsko-
katolická farnost Jiříkov.

Den otevřených 
podstávkových domů 

Kostelem sv. Vavřince v 
Rumburku bude znít latina 

a gregoriánský chorál

Do Lorety za výstavou žáků 
rumburské ZUŠ o barokní 

architektuře 

Radio Blaník vysílá 
o Šluknovsku

Taneční workshop 
medicína v pohybu

Noc kostelů v Loretě Rumburk
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Úklidem břehů a  koryta říčky Křinice se Krásná Lípa 
opět připojila k celorepublikové kampani Ukliďme 
Česko. Úklidu se chopili zaměstnanci městského 
úřadu a  strážci z  NP České Švýcarsko včetně sa-
motného ředitele Pavla Bendy. Ruku k  dílu stejně 
jako v letech minulých přiložili i krásnolipští školáci 
a společnými silami vylovili, vytahali a uklidili jednu 
tunu nejrůznějšího odpadu. Dík ovšem patří nejen 
jim, ale také zaměstnancům krásnolipských tech-
nických služeb, kteří následně vše odvozili.

Hezky se o tom povídá, ale zkuste někdy vyrazit do 

přírody a většinou narazíte na pozůstatky návštěvy 

některých „rádoby“ turistů. Určitě víte, o čem mluví-

me. Pohozené lahve, plastové obaly, plechové kon-

zervy, ale výjimkou nejsou ani pneumatiky a  jiné 

věci, co lidé nepotřebují a  z  nějakého záhadného 

důvodu považují les, potok, louku za odpadkový 

koš.

Proto vyrážejí jiní lidé do přírody a  snaží se tento 

nepořádek uklidit. Tak vyrazili v rámci „Týdne Země“, 

„Všeználci“ i  se svými rodiči k  rybníků Klabeček 

a čistili až ke Třem studánkám říčku Křinici. Počasí 

sice akci moc nepřálo, ale všichni se se svým úko-

lem poprali se ctí. Někteří sice dorazili do cíle mokří 

jako hastrmani, ale to nikomu nebránilo, aby byli se 

svou prací spokojeni. A  tak 16 dětem a  12 stateč-

ným rodičům (vlastně i  dvěma babičkám) matka 

příroda moc děkuje.

(Miroslav Brábnik)

To byl název programu, který nám provoněl jeden 
dost studený, čtvrteční den v MŠ Motýlek. Se svou 
voňavou krásou k nám zavítala p.Štroblová pod zá-
štitou OPS ČŠ, aby si děti pod jejím vedením zkusily 
vyrobit voňavé mýdlo, dozvěděly se jak vlastně člo-
věk bere vůni z rostlinek a některé vůně rozpoznaly. 
Děti výroba moc bavila a ještě lepší pro ně bylo, že 
si svůj výrobek pěkně zabalily a odnesly domů. Již 
se těšíme na další z programů OPS ČŠ  a návštěvu 
některého z  jejich lektorů, kterými jsou trpěliví 
a  milí lidé jako paní Štroblová, paní Brožová, pan 
Neckář či pan Vencko. 
Posledně jmenovaní muži zase nedávno předško-
láčkům připravili krásnou „Výpravu lesních skřítků 
za pokladem skal“, v místním parku, kde děti plnily 
různé úkoly nutné pro získání pokladu. Byli jsme 
všichni moc napjatí, zda se nám ho podaří získat. 
A co myslíte, povedlo se? 

Samozřejmě, protože o přírodě toho, díky šikovným 
a trpělivým lektorům, víme čím dál víc. 
Moc děkujeme za všechny ty zajímavé věci, které 
nás učíte.

Za předškoláky z MŠ Motýlek D. Lehoczká

Dne 10. 5. 2017 jsme se vydali opět do Neukirch  za 
našimi německými kamarády.  Po 2 a půl hodinách 
úspěšného bloudění jsme konečně dorazili na mís-
to určení, tedy do Naturschutzzentra. Po příjezdu 
jsme se přesunuli do haly, kde jsme si prošli několik 
dílen např.: dílnu na výrobu srdíček s knofl íky nebo 
dílnu, ve které jsme si utloukli domácí máslo. Po 
moc dobrém obědě, jsme se pustili do výroby pře-
krásných deček, na které jsme tiskali jarní motivy. 
Tento den se mi opravdu líbil.   

(Bára Caklová)

To, že naše město spolupracuje s mnoha místními 
organizacemi, institucemi a má přeshraniční spolu-
práci s německými partnery,  bereme už jako samo-
zřejmost.  V loňském roce jsme navázali spolupráci  
s polským městem Zyrardów (cca 30 tis. obyvatel), 
se kterým nás úzce pojí společná historie díky ro-
dinám velkoprůmyslníků z  minulého století Hielle 
a Dittrich. Na začátku května nás navštívila delega-
ce právě z tohoto města, kterou tvořily děti a dále 
významní zástupci z  radnice - např. president Da-
riusz Kaczanowski (v českém ekvivalentu místosta-
rosta). Společně jsme se prošli po stopách rodiny 
Dittrich a  Hielle, uctili památku padlým polským 

vojákům z  2. světové války, představili naši školu 
a město a projednali další společné aktivity.

K jednomu trestu mu přibyde ještě jeden
Vloupání do čtyř garáží, ke kterým došlo na pře-
lomu roku, se podařilo prokázat 31letému recidi-
vistovi z  Krásné Lípy. Sdělení obvinění si převzal 
ve věznici, kde vykonává trest odnětí svobody za 
jinou majetkovou trestnou činnost. K  jeho usvěd-
čení pomohly zajištěné stopy na místě činu a  vý-
povědi svědků. Neobjasněné tak zůstaly pouze dva 
případy vloupání do garáží na území města, které 
se jmenovanému prokázat nepodařily. Od doby, 
co byl jmenovaný dodán do výkonu trestu odnětí 
svobody, nedošlo k  žádnému takovému dalšímu 
případu vloupání. 
Poškozením elektroměru rozhodně neušetří
Policisté prověřují případ poškození elektroměru 
v  Kyjově. Neznámý pachatel vytrhl kryt číselníku 
a zřejmě odstranil a nahradil dvě olověné plomby. 
Úmyslem takového pachatel bývá manipulace s čí-
selníkem, aby se vyhnul placení za neodebranou 
elektrickou energii. V  tomto případě se však zřej-
mě jedná o  minimálně využívaný objekt s  nízkou 
spotřebou elektrické energie. Policisté tak čekají na 
výsledky expertízy elektroměru a  vyčíslení škody. 
Každý, kdo takto manipuluje s měřícím zařízením, 
by si měl uvědomit, že dle platné legislativy může 
poškozená společnost po odběrateli požadovat 
náhradu škody, která se vypočítává s  poměrného 
maximálního průtoku elektrické energie v  daném 
odběrném místě. Místo ušetřených několika tisíc 
korun, pak energetická společnost vymáhá škodu 
v řádově deseti až statisíců korun.
Návykové látky za volantem
V minulém měsíci byl přistižen vysoký počet řidičů 
pod vlivem omamné nebo návykové látky. Celkem 
takto krásnolipští policisté za pouhý měsíc přistihli 
čtrnáct osob, oproti jedinému řidiči, který se před 
jízdou posilnil alkoholem. K testování řidičů policis-
tům pomáhají testy DrugWipe 5S, které dokáží de-
tekovat nejen marihuanu a pervitin, ale také drogy 
z řad opiátů, případně kokain. Testování probíhá ze 
slin kontrolovaného řidiče a  nezabere víc než ně-
kolik minut.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v obdo-
bí uplynulého měsíce evidovali 9 trestných činů 
a  68 přestupků, z  nichž 35 vyřešili v  blokovém ří-
zení.

prap. Jan Hampl

I Krásná Lípa uklízela 
Česko a Křinici

Životní prostředí nám nesmí být lhostejné

Jak voní příroda 

Další setkání s německými přáteli 

Ne zcela tradiční spolupráce
j d řib d j š ě j d

Policejní sloupek
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Rada města Krásná Lípa vyhlašuje i pro rok 2017 soutěž „Město plné květin“.
Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo na území města Krásná Lípa vlastní 
byt, obytný dům či rekreační objekt nebo je nájemníkem bytu a živými květinami 
si v průběhu vegetační sezóny vyzdobí vnější okenní parapety či balkony, a to ve 
směru k městské komunikaci. Soutěže se mohou účastnit s vhodnou sezonní vý-
sadbou květin i majitelé či nájemci předzahrádek podél městských komunikací. 
Další informace získáte na http://www.krasnalipa.cz/doc/formulare/mesto-plne-
-kvetin.pdf

Obyvatelky žlutého domu s  pečovatelskou službou svátek matek oslavily 
společně s dětmi z Mateřské školky Motýlek. Přestože ve školce řádí neštovi-
ce a spála a dětiček mohlo vystoupit méně, než se k nám chystalo, na vystou-
pení to nebylo znát. Poslechli jsme si písničky, básničky, těšili se z  tanečku 
a dokonce jsme si společně i zazpívali. Bylo to moc hezké a dětem i paním 
učitelkám velmi děkujeme. 

Babičky a dědečkové z modrého Domu s pečovatelskou službou si pro změnu 
svátek matek užili s dětmi z Mateřské školy Sluníčko. Připraveny měly básničky, 
písničky a dokonce i taneček. Za odměnu si pro ně babičky připravily dobrůtky, 
na které se děti s radostí vrhly.

Pracovník/pracovnice v  sociálních službách do Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Požadujeme: vzdělání splňující kvalifi kační požadavky dle 
zákona 108/2006 Sb., § 116/5c (možnost absolvování kvalifi kačního kurzu 
i  po nástupu, trestní bezúhonnost a  zdravotní způsobilost, ochotu praco-
vat v odpoledních hodinách, zájem o problémy mladých lidí a jejich řešení, 
schopnost spoluvytvářet program pro skupinu ve věku od 7 do 12 let, zna-
lost práce na PC.
Nástup možný ihned. Strukturovaný životopis a  motivační dopis zasí-
lejte do 31. 5. 2017 na email volfova@komunitnicentrum.com. Více in-
formací na http://krasnalipa.cz/upload/fi le/aktuality/2017/1705_Vy-
hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20V%C5%98%20na%20NZDM.pdf

Rumburská nemocnice je dlouho-
době v  problémech a  v  posledních 
měsících se krize ještě stupňuje. Již 
před dvěma lety jsme se na setkání 
starostů Sdružení pro rozvoj Šluk-
novska snažili jednat se zástupci 
Ústeckého kraje o možnosti převzetí 
odpovědnosti za provoz rumburské 
nemocnice. Naplnit by tak mohl Kraj 
(i stát) svou zákonnou povinnost za 
zajištění zdravotní péče v území. 
Majitelem je ale město Rumburk 
a  tak na řadě bylo a  je jeho staros-
ta a  zastupitelstvo. Příspěvky měst 
a  obcí nemocnici v  této situaci se 
zdály být mnohým jako spíše ne-
funkční a  nesystematické, ve své 
velikosti spíše symbolické. Spíše šlo 
o  to využít podporu všech starostů 
při jednáních s pojišťovnami, minis-
terstvem či Krajem. Ale …
Opakovaně jsem mluvil o  vážnosti 
situaci v poslední době s ministrem 
zdravotnictví Ludvíkem v  lednu, 
březnu a  dubnu. A  také s  jeho ná-
městkem pro ekonomiku a  ředi-
telkou fi nancování zdravotní péče. 
Psal jsem k  tomu i  shrnující dopisy, 
abych problematiku připomínal 
(mám je na mých stránkách: www.
zbyneklinhart.cz (senát – dopisy)). 
Jsme oblast s  55 tisíci obyvateli ze 
tří stran obklopenou Německem 
a na jih oddělenou pohořím, což činí 
především v  zimě vážné problémy 
s  dostupností zdravotní péče. I  na 

to jsem upozorňoval již předešlého 
ministra Němečka. 
Bohužel v  praxi nefungují prokla-
mované výhody sjednocené Evropy. 
Ani po 27 letech od revoluce není 
v  zásadě běžně možné využít zdra-
votnická zařízení hned za hranicemi, 
např. na klinice v  Sebnitz. I  o  toto 
jsem opakovaně žádal tohoto i pře-
dešlého ministra. Zatím neúspěšně. 
Vládnoucí garnitura dosáhla zruše-
ní zdravotnických poplatků a  jako-
by tím považovala zdravotnictví za 
vyřešené. Ale raději bych si jednou 
začas i připlatil, jen kdyby něco fun-
govalo. 
Ministr Ludvík byl v  rumburské ne-
mocnici před Velikonocemi. Hejt-
man Ústeckého kraje byl pozván na 
jednání starostů Šluknovska, které 
se konalo 21. 4. 2017. Starostům vy-
světlil, že Kraj opakovaně Rumburku 
nabídl převzetí nemocnice, zajištění 
investic a  zdravotní péče, ale roz-
hodnout o nemocnici musí vlastník 
(bohužel starosta Rumburku na 
tomto jednání s hejtmanem chyběl, 
stejně jako při výjezdu ministra zdra-
votnictví do Rumburka). 
Situace je vážná a snad se rumburští 
konečně nějak rozhoupou. Na radni-
ci, na Kraji i v Praze za zdravotnictví 
zodpovídají lidé ze stejné strany, tak 
by se něco podařit mohlo. 
Je pět minut po dvanácté!

Váš senátor Zbyněk Linhart 

Soutěž „Město plné květin“

t lk žl téh d č t l k l žb át k t k l

Svátek matek s Motýlkem Svátek matek se Sluníčkem

Kostka přijme zaměstnance

Kdo co s rumburskou 
nemocnicí?
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USNESENÍ
ze 46. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15. 5. 2017

I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 46 – 01/2017   
RM projednala přípravu zasedání 14. ZM s  následujícími body 
programu: 
- Zpráva o hospodaření města za rok 2016,
- Informace o stavu jednotlivých investičních projektů,
- Zpráva o zájmové činnosti, 
- Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa. 
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 46 – 02/2017  
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- část p. p. č. 113/1 o výměře 350 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 129 o výměře 839 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 109 o výměře 30 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 
Pronájem p. p. č. 1208, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 46 – 03/2017   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1208 o výměře 1142 m2, k. ú. Vlčí 
Hora za účelem zřízení zahrady Danielu Fritschemu, bytem Sněžná 
28, Krásná Lípa. 
Pronájem části p. p. č. 727/1 a části p. p. č. 727/2, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 46 – 04/2017   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 727/1 o výměře 12 m2 a části 
p. p. č. 727/2 o výměře 300 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Renátě Demeterové, bytem Varnsdorfská 89/52, 
Krásná Lípa. 
Pronájem p. p. č. 979 a p. p. č. 981, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 05/2017   
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 979 o  výměře 800 m2 a  p. p. 
č. 981 o výměře 540 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Kateřině Šubrtové, bytem Tyršova 989/9, Krásná Lípa, 
z důvodu stávajícího nájemního vztahu. 
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 46 – 06/2017   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- st. p. č. 139 o výměře 79 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 1422/2 o výměře 1169 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- st. p. č. 209 o výměře 80 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 536/1 o výměře 451 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 554/8 o výměře 141 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 554/4 o výměře 583 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 692 o výměře 669 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 712/2 o výměře 968 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 2383/11, 2385/22, 2383/10 a 2383/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 46 – 07/2017   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2383/11 o výměře 167 
m2, p. p. č. 2385/22 o výměře 215 m2, p. p. č. 2383/10 o výměře 
579 m2 a p. p. č. 2383/1 o výměře 282 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Ladislavu Bezděkovi, bytem Bendlova 
438/7, Krásná Lípa za cenu 55 935 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-
klady s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 746, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 08/2017   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 746 o  výměře 1211 
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Lucii 
Hankové, bytem Sokolská 6, Krásná Lípa a  Janu Švarcovi, bytem 
Tovární 672, Šluknov za cenu 42 550 Kč (do základní výměry 42 
000 Kč, nad základní výměru 550 Kč). Prodej bude realizován 
podle oddílu I., čl. 2 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 688/7, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 46 – 09/2017   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 688/7 o výměře 863 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Jaroslavě 
Hněvkovské, bytem Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa a Janu Hněvkovské-
mu, bytem Litošická 1/363, Praha za cenu 36 520 Kč za podmínky 
současného prodeje části p. p. č. 688/5, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
zabrané místní komunikací městu Krásná Lípa za cenu 40 Kč/m2. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 688/1 a části p. p. č. 688/7, vše k. ú. Ky-
jov u Krásné Lípy - Usnesení RM č. 46 – 10/2017   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 688/1 o výměře 702 
m2 a části p. p. č. 688/7 o výměře 402 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem zřízení zahrady Bc. Jitce Hodkové, bytem Dlouhý 
Důl 7, Krásná Lípa za cenu 45 160 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-
klady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 46 – 11/2017   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 688/1 o  výměře 
1572 m2, k. ú. Kyjov u  Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady 

Miroslavu a Petře Šafusovým, bytem V Cestách 1100, Šestajovice 
za cenu 62 880 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené.  
Souhlas s převodem pozemků - Usnesení RM č. 46 – 12/2017   
RM doporučuje ZM nevydat souhlas Ireně Syroťukové, bytem 
Husovo náměstí 26, Chabařovice s převodem p. p. č. 570/1, k. ú. 
Krásný Buk na Mgr. Irenu a Ing. Aleše Kubicovy, bytem Kamenná 
Horka 110, Krásná Lípa. 
Žádost města Děčín o členství ve Správní radě společnosti 
České Švýcarsko, o. p. s. - Usnesení RM č. 46 – 13/2017   
RM města projednala dopis primátorky města Děčín Mgr. Marie 
Blažkové ve věci možného členství zástupce města ve Správní 
radě společnosti České Švýcarsko, o. p. s. a ukládá starostovi města 
Janu Kolářovi postupovat ve shodě s dalšími spoluzakladateli spo-
lečnosti, za podmínky, že nebude navyšován počet členů správní 
rady. 
Dotace spolkům - Usnesení RM č. 46 – 14/2017   
RM schvaluje spolku Krásná Jurta, z. s. se sídlem Varnsdorfská 
131/92, Krásná Lípa změnu účelu dotace na činnost dle smlouvy 
č. 2017/15/13 – 64. 
Dotace spolkům - Usnesení RM č. 46 – 15/2017   
RM schvaluje výjimku z Dotačního programu na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a  práci s  mládeží v  roce 2017 
v souladu s bodem 9 a schvaluje spolku Parkmaraton, z. s. se síd-
lem Křinické náměstí 7/12, Krásná Lípa dotaci na akci Cross Park-
maraton a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2017/15/13 - 146.
 III. Různé
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 46 – 16/2017   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky 
dle předloženého návrhu. 
Byty - pronájem - byt č.26, Nemocniční 1156/16 - Dům s pe-
čovatelskou službou - Usnesení RM č. 46 – 17/2017   
RM schvaluje pronájem bytu č. 26, Nemocniční 1156/16 v tomto 
pořadí:
1. Sýkorová Dagmar, Potoční 541/3, Krásná Lípa,
2. Paulíčková Stanislava, Maxe Švábinského 2637, Most,
3. Matyásková Eva, Krásná Lípa - Sněžná 44,
4. Jeřábková Irina, Nemocniční 4, Krásná Lípa. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Smlouva o provedení stavby na pozemku 
Usnesení RM č. 46 – 18/2017   
RM schvaluje Smlouvu o  provedení stavby na pozemku č. 
2017/19/15 - 138 v  rámci stavby Zvýšení bezpečnosti dopravy 
na území města Krásná Lípa - chodník Varnsdorfská s  Ústeckým 
krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156. 
Kupní smlouva č. 2017/32/15 - 141 
Usnesení RM č. 46 – 19/2017   
RM doporučuje ZM schválit Kupní smlouvu č. 2017/32/15 - 141 
o odkupu části pozemku p. p. č. 558/1 o výměře 24 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa, pro stavbu chodníku v ulici Varnsdorfská s Boženou Rot-
schovou, bytem Dvořákova 591/16, Krásná Lípa a Jiřím Rotschem, 
bytem Na dlážděnce 379/56, Praha. 
Kupní smlouva č. 2017/32/15 - 149 
Usnesení RM č. 46 – 20/2017   
RM doporučuje ZM schválit Kupní smlouvu č. 2017/32/15 - 149 
o odkupu části pozemku p. p. č. 500 o výměře 21 m2, k. ú. Krásná 
Lípa, pro stavbu chodníku v ulici Varnsdorfská s Václavem Křížem 
a Janou Křížovou, oba bytem Varnsdorfská 224/5, Krásná Lípa. 
Nemovitosti - prodej objektu Pražská 450/48 
Usnesení RM č. 46 – 21/2017   
RM doporučuje ZM neschválit prodej objektu č. p. 450 na st. p. č. 
192 a st. p. č. 192, p. p. č. 263 a p. p. č. 2385/11 v k. ú. Krásná Lípa, 
ulice Pražská, manželům Milanovi a  Lucii Pešírovým, oba bytem 
Štefánikova 575/11, Krásná Lípa, z důvodu nízké nabídnuté kupní 
ceny vzhledem k výši realizovaných investic. 
Čerpací stanice odpadních vod Krásná Lípa - Kyjovská 
Usnesení RM č. 46 – 22/2017   
RM projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu 3. kategorie "Čerpací stanice odpad-
ních vod Krásná Lípa - Kyjovská" vypracovanou komisí pro výběro-
vá řízení. RM schvaluje pořadí fi rem dle výše nabídkové ceny. RM 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2017/11/14 - 143 s vítězným 
uchazečem, kterým je fi rma PRO -AQUA CZ, s. r. o., Petrovická 214, 
Ústí nad Labem, IČ 25471406, dle předloženého návrhu. 
Energetické úspory v bytovém domě č. p. 1137, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 – 23/2017   
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na akci "Energetické 
úspory v  bytovém domě č. p. 1137, Krásná Lípa" od MMR ČR ve 
výši max. 2 134 524,42 Kč. RM doporučuje ZM schválit fi nancování 
projektu dle žádosti o dotaci, resp. dle vysoutěžené ceny a schválit 

vlastní podíl vč. případných vícenákladů do objemu 4 mil. Kč. 
RM doporučuje ZM schválit předfi nancování celého projektu 
z  vlastních zdrojů a  jeho realizaci. RM doporučuje ZM schválit 
uzavření smlouvy o dílo č. 2017/11/14 - 121 včetně dodatku č. 1 
s fi rmou Stavební společnost JK spol. s r. o., Úvoz 252, Jílové - Mar-
tiněves, IČ 01739565, dle předloženého návrhu.  
Studie využití budovy nádraží v Krásné Lípě 
Usnesení RM č. 46 – 24/2017   
RM se seznámila s  nabídkou Ing. arch. Libora Krále, Tyršova 
1054/7, Krásná Lípa na vypracování studie využití budovy nádraží 
v Krásné Lípě. RM schvaluje zpracování studie v rozsahu a ceně dle 
předložené nabídky. 
AD a TDI na akci Energetické úspory v bytovém domě č. p. 
1137, Krásná Lípa - Usnesení RM č. 46 – 25/2017   
RM se seznámila s  nabídkou Ing. arch. Libora Krále, Tyršova 
1054/7, Krásná Lípa, IČ 48263729 na výkon autorského dozoru 
a  technického dozoru investora při realizaci díla "Energetické 
úspory v bytovém domě č. p. 1137, Krásná Lípa". RM schvaluje vý-
kon AD a TDI v rozsahu a ceně dle předložené nabídky po schválení 
vlastní realizace díla Zastupitelstvem města. 
Dotační management - Usnesení RM č. 46 – 26/2017   
RM schvaluje nabídku Mgr. Ireny Kvízové, Pod Šibeníkem 1153, 
Most, IČ 65663730, na dotační management a  monitoring do-
tačních příležitostí pro rozvojové projekty města Krásná Lípa dle 
předložené nabídky. 
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů 
Usnesení RM č. 46 – 27/2017   
RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2001/11/19 - 223 ohledně 
navýšení servisního poplatku o infl aci za dané období pro objekt 
Nemocniční 1148/12 a Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa s fi rmou 
OTIS a. s., J. Opletala 1279, Břeclav, dle předloženého návrhu. 
RWE GasNet, s. r. o. – Dohoda o narovnání  
Usnesení RM č. 46 – 28/2017   
RM schvaluje Dohodu o  narovnání č. 2017/19/18 - 147 se spo-
lečností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 
zastoupená společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
Brno, kterou se narovnává stav za účelem zajištění provozu re-
gulační stanice plynu Krásná Lípa, umístěné na p. p. č. 2592, k. 
ú. Krásná Lípa.
 Smlouva o dílo - objektivní zjištění množství (váhy nebo 
objemu) a kvality dřeva - Usnesení RM č. 46 – 29/2017   
RM schvaluje Smlouvu o  dílo č. 2017/11/15 - 144 na objektivní 
zjištění množství (váhy nebo objemu) a kvality dřeva s fi rmou Ex-
terní přejímky Vintr, s. r. o. se sídlem Bílý Kámen 20, IČ 28295081. 
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou ka-
nalizační síť - Usnesení RM č. 46 – 30/2017   
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Krásná Lípa pro dotační program na připojení 
na veřejnou kanalizační síť pro rok 2017. Jedná se o tyto žadatele:
-  Mana Jiří a Manová Olga - smlouva č. 2017/15/15 - 134,
-  Šťastná Dana - smlouva č. 2017/15/15 - 135,
-  Socha Miroslav a Sochová Květoslava - smlouva č. 2017/15/15 
-  136. 
Kanalizační přípojka Pražská č. p. 63 a 65 
Usnesení RM č. 46 – 31/2017   
RM se seznámila s nabídkou Josefa Drobečka, Křižíkova 1122/50, 
Krásná Lípa, IČ 64001261 na realizaci opravy veřejné části kana-
lizační přípojky k  objektům Pražská č. p. 63 a  65. RM schvaluje 
realizaci v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 
Přezkum hospodaření za rok 2016 
Usnesení RM č. 46 – 32/2017   
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města 
Krásná Lípa za rok 2016 s  tímto závěrem: Při přezkoumání hos-
podaření města Krásná Lípa za rok 2016 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. RM děkuje zaměstnancům města Krásná Lípa, kteří 
se zasloužili o  kladný výsledek přezkumu hospodaření města za 
rok 2016.
Kontroly projektů - Usnesení RM č. 46 – 33/2017   
RM bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR u projektu "Správce fotbalového areálu v Krás-
né Lípě", a to bez závadných zjištění.
RM dále bere na vědomí oznámení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR o vyřazení podané žádosti v programu "Podpora 
materiálně technické základny sportu pro rok 2017" na rekon-
strukci závlahového systému fotbalového hřiště. 
RM ukládá starostovi města Janu Kolářovi připravit odvolání proti 
vyřazení z důvodu porušení vlastních dotačních podmínek.  
Podané dotační projekty - Usnesení RM č. 46 – 34/2017   
RM doporučuje ZM schválit případné přijetí dotací u těchto projek-
tů, na které je podána žádost a pokračovat v jejich přípravě:

-  T-KLUB Krásná Lípa,
-  Sběrný dvůr Krásná Lípa,
-  Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, 
 digitálního povodňového plánu pro město Krásná Lípa,
-  Oprava křížků 2017. 
RM zároveň doporučuje ZM schválit realizaci projektů, které budou 
dotačně podpořeny, a to včetně jejich spolufi nancování a potřeb-
ného celkového předfi nancování. 

Odprodej vozidel - Usnesení RM č. 46 – 35/2017   
RM schvaluje záměr odprodat tyto vozidla z důvodu nepotřebnos-
ti: montážní plošinu RZ 1U2 3820, multicaru žebřík RZ DCA 19-62, 
buldozer DT75 za nejvyšší možnou nabídku a  ukládá vedoucí TS 
Martině Hlavové zajistit odpovídající inzerci. 
Náhrada škody  - Usnesení RM č. 46 – 36/2017   
RM schvaluje poskytnutí fi nanční výpomoci ve výši 2 710 Kč na 
likvidaci škody způsobené pádem stromu na pronajatý pozemek 
za podmínky uhrazení dluhu vůči městu.  
Finanční podpora - Usnesení RM č. 46 – 37/2017   
RM projednala žádost společnosti Linka bezpečí, z. s. a neschvaluje 
poskytnutí fi nanční podpory ve výši 10 000 Kč. 
Koncepce rodinné politiky - Usnesení RM č. 46 – 38/2017   
RM schvaluje Koncepci rodinné politiky města Krásná Lípa, dle 
předloženého návrhu. 
Zřízení přípravné třídy  - Usnesení RM č. 46 – 39/2017   
RM schvaluje zřízení přípravné třídy ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro 
školní rok 2017/2018. 
Kyjovský festiválek  - Usnesení RM č. 46 – 40/2017   
RM bere na vědomí konání koncertu v Kyjově (tzv. Kyjovský festi-
válek) u domu č. p. 2 ve dnech 28. 7. 2017 do 30. 7. 2017. Pořada-
telé jsou povinni dodržet veškeré obecně závazné vyhlášky města 
Krásná Lípa a  zákony s  akcí související, včetně řádného úklidu 
celého okolí po akci. 
Pohledávky k  rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 31. 3. 2017 - Usnesení RM č. 46 – 41/2017   
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům měs-
ta Krásná Lípa k 31. 3. 2017. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace  
Usnesení RM č. 46 – 42/2017   
RM doporučuje ZM schválit příspěvkové organizaci Kostka Krásná 
Lípa, p. o. přijetí těchto dotací:
- na projekt Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi od 
 Ústeckého kraje ve výši 7 818 000 Kč. 
-  na projekt Babiččiny recepty od Ústeckého kaje ve výši 30 000 Kč. 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. 
Usnesení RM č. 46 – 43/2017   
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa dle 
předloženého návrhu. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na červen 
2017  - Usnesení RM č. 46 – 44/2017   
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu na 
měsíc červen 2017, dle přílohy.  
Zpráva o plnění úkolů ze 44. RM 
Usnesení RM č. 46 – 45/2017   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 44. RM. 
Mzdový výměr - Usnesení RM č. 46 – 46/2017   
RM schvaluje mzdový výměr Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace a zápisy: 
-  Žádost nájemníků domu Mánesova 294/24, Krásná Lípa ze dne 
 24. 4. 2017 o provedení rekonstrukce chodby,
-  Dopis od SŽDC ze dne 27. 4. 2017 - Informace o zahájení přípravy 
 rekonstrukce železničního osobního nádraží, 
-  Přehled plnění daní za období leden - duben 2017,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3. 5. 2017,
-  Zápis z 1. schůze Kontrolního výboru ze dne 22. 3. 2017,
-  Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 
 2. 5. 2017,
-  Zápis z 10. jednání fi nančního výboru ZM Krásná Lípa ze dne 
 9. 5. 2017,
-  Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 5. 2017,
-  Zápis č. 3/2017 z jednání komise zdravotně sociální ze dne 
 15. 5. 2017.

Jan Kolář
Jana Drobečková


