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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Čtvrtek 28. července

S veřejnou ochránkyní práv 
se příliš neshodneme!

Naše obec recyklací 
elektrospotřebičů 
výrazně ulevila 

životnímu prostředí
Na základě stížnosti několika romských rodičů, pro-
věřuje situaci v naší škole veřejná ochránkyně práv 
(VOP) Anna Šabatová. Při její návštěvě Krásné Lípy 
31. května jsme jí, v průběhu společného dvouho-
dinového jednání, informovali o  našich mnoha-
letých aktivitách v  sociálním začleňování a  práci 
s  romskou minoritou. Informovali jsme ji i  o  řadě 
nedostatků a  komplikací v  nastavení podpory ze 
strany státu v  této oblasti. Jednání s  představiteli 
města předcházelo nejprve jednání se stěžovateli. 
Základní školu ani její ředitelku úředníci VOP nena-
vštívili. 
Následně jsme dne 16. 6. 2016 obdrželi výzvu s ně-
kolika návrhy na řešení situace. Návrhy úřadu VOP 
jsme se podrobně zabývali. Zjišťovali jsme případný 
(ne)zájem rodičů žáků 1. A. o případné prázdninové 
doučování (na schůzku se dostavilo 5 rodičů!), ná-
sledně jsme dle doporučení požádali Město Rum-
burk o  vyjádření k  problematice přestupu našich 
žáků do  škol v  Rumburku, konzultovali jsme na-
vržená opatření s  pedagogickými odborníky, atd. 
O  našem dalším postupu a  pozici jsme informo-
vali paní ombudsmanku dopisem dne 
14. 7. 2016, kde jsme se vyjádřili jednot-
livě ke  každému ze zaslaných návrhů. 
Hlavní doporučení – promíchání žáků 
jednotlivých tříd - jsme samozřejmě 
jednoznačně odmítli. Naše odpověď 
v  plném znění je k  dispozici na  webo-
vých stránkách města a na našem face-
bookovém profi lu.
Domníváme se, že náš postup v  přípa-
dě rozdělení loňských prvních ročníků 
nebyl diskriminační a  jeho přínosy je 
potřeba vyhodnotit s  dostatečným ča-
sovým odstupem. Příčinu stávajícího 
stavu, vidíme především v tom, že rom-
ští rodiče, bohužel ve většině, projevují 

o  vzdělání svých dětí velmi malý zájem, podobně 
i o předškolní a mimoškolní aktivity. Tyto děti pak, 
přes veškerou naši snahu, podporu a nabídky, při-
chází do vzdělávacího procesu nepřipraveny. Tímto 
by se měl urychleně zabývat především stát, který 
na  „zabezpečení“ těchto rodin vydává neúčinně 
a  nesystematicky miliardové částky ze svého roz-
počtu.  
Své stanovisko k  návrhům zaslali paní Šabatové 
i rodiče stávající 1. B., a někteří další občané Krásné 
Lípy, i ta jsou dostupná rovněž na našem webu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v měsíci červnu v naší 
základní škole proběhlo opakovaně (ve  školním 
roce již třetí) šetření České školní inspekce, zabý-
vající se opět především prvními ročníky, můžeme 
očekávat další tlak na změnu organizace výuky. Je 
zarážející kolik energie a sil, je situaci v naší základ-
ní škole státními úřady věnováno. Ta pak naopak 
chybí tam, kde bychom iniciativu a podporu státu 
očekávali a potřebovali.

(Jan Kolář)

Loni občané odevzdali k  recyklaci 268 televizí, 
22 monitorů a 1 204,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužíva-
né elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifi kát vypovídající nejen o příno-
sech třídění televizí a  počítačových monitorů, ale 
také o velkém významu sběru drobných spotřebi-
čů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmen-
tálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci 
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o  jaké množství jsme snížili produkci sklení-
kových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové společnos-
ti ASEKOL, která s  obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z  Certifi kátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce 
v  loňském roce vytřídili 268 televizí, 22 monitorů 
a 1 204,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspo-
řili 75,47 MWh elektřiny, 2 916,02 litrů ropy, 340,89 
m3 vody a 3,38 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o  17,87 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 64,74 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i  těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na  životní pro-
středí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na  4 roky, nebo ušetří přibliž-
ně 400 litrů ropy potřebných až k  sedmi cestám 
do  Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdá-
ní 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu ener-
gie potřebnou pro chod notebooku po  dobu ne-
celých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačových monitorů a  drobné-
ho elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a  zpracování až do  okamžiku fi nální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do  no-
vého produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na  životní prostředí. Výsledky studie jsou 
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emi-
se do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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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
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem
pradelna@krasnalipa.cz 
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 
1. 8. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4. 8. 2016 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 15. 8. 2016 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 18. 8. 2016 v Krásné Lípě.
Pytle na  separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře 
č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 

Podrobné informace získáte na  MěÚ tel.: 412  354  833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                        žlutá – vývoz 1x za 14 dní 
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlou-
há Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk,  Zátiší

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 13:00 do 15:00 hod.
                              sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 9. 2016. 
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.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací Služby praní, žehlení, 

mandlování a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i  fi rmám. Ceník je na  internetových stránkách 
www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.

VZPOMÍNKA
Je to již 16 let, co nás opustil můj otec Jaroslav 
Pokorný (přezdívka Punťa st.). Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
Syn Jaroslav Pokorný (přezdívka Punťa ml.) a jeho 
žena Terezka.

Občansko-právní poradna 
s JUDr. Pražákem

Občansko-právní poradna JUDr.  Pražáka je 
o  prázdninách uzavřena. První konzultační den 
po prázdninách bude 5. 9. 2016.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí 
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin.
                          Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602  465  607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Červen 2015 - 2009
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 16,0°C 14,1°C 15,2°C 14,4°C 14,3°C 14,8°C 15,0°C 12,9°C

Maximální teplota 31,3°C 30,1°C 30,3°C 30,3°C 28,3°C 26,5°C 26,5°C 25,1°C

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

Maximální vlhkost 100% 100% 100% --% 100% 100% 97% 99%

Minimální vlhkost 40% 33% 40% --% 28% 23% 35% 33%

Max. poryv větru 13,0 m/s 14,3 m/s 12,0 m/s 13,8 m/s 16 m/s 15 m/s 19 m/s 16 m/s

Úhrn srážek 77 mm 98 mm 43 mm 170 mm 96 mm 67 mm 62 mm 96 mm
 

Počet dnů letních: 4
Počet dnů tropických: 2 

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Máme za sebou nejteplejší červen od počátku mě-
ření v roce 2009. Maximální teplota již s přehledem 
atakovala tropickou třicítku a  minimální teplota 
byla spíše typická pro červenec nebo srpen. Oproti 
červnům v  minulosti nepřišla tentokrát žádná vý-
razná studená sprcha, která by srazila odpolední 
teploty na několik dnů na hodnoty kolem 10°C.
První třetina června přinesla příjemné počasí s tep-
lotami kolem 20°C odpoledne a 14°C ráno. 
3. června se v  odpoledních hodinách přehnala 
bouřka s úhrnem 10 mm srážek. Vítr vál slabý z vý-
chodních směrů do 8 m/s. 
Druhá třetina června byla chladnější a  deštivější. 
Teploty se odpoledne pohybovaly do 19°C a  ráno 
se držely kolem 12°C. Ve dnech od 13. 6. do 17. 6. se 
občas vyskytly slabé přeháňky nebo bouřky. Nejvý-

znamnější byla 16. června, ve které napršelo 9,8 mm 
srážek. Vítr se stočil na směr z jižních směrů a občas 
nabral na síle, v nárazech foukalo do 10 m/s.
Třetí třetina června již přinesla letní dny. 23. 6. vyšpl-
hala teplota na 28°C, následující dny pak atakovaly 
tropickou třicítku. Tropy ale nevydržely dlouho. Ná-
sledoval přechod studené fronty, která do  Krásné 
Lípy přinesla pouhé 2 mm srážek. Do konce června 
převládalo standartní červnové počasí s občasnou 
přeháňkou a odpolední teplotou do 23°C.
Bouřky a lijáky byly v červnu v rámci Ústeckého kra-
je poměrně častou záležitostí. Díky nim napršelo 
na některých místech vysoko přes 150 mm srážek. 
Krásné Lípě se tentokrát drtivá většina těchto srá-
žek jednoduše vyhnula. Celkově napršelo 77 mm 
srážek.

Nejteplejší červen za posledních sedm let
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 30. – 31. 7. 2016 MUDr. Magdalena Klevetová, J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

- 6 – 7. 8. 2016 MUDr. Pavel Hladík, Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 298

- 13. – 14. 8. 2016 MUDr. Adolf Křemen, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených 

informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Několik názvů pro kapličku na pomezí Zahrad a Vlčí 
Hory, kterou právě město Krásná Lípa rekonstruuje. 
Výměna oken, dveří, oprava vnitřní i vnější omítky 
a podezdívky. Na závěr přidá i lavičku, neboť krásný 
panoramatický výhled na hřbet Lužických hor láká 
k posezení.

I v  letošním roce pokračujeme v úpravách zázemí 
pro naše fotbalisty. V současné době probíhají prá-
ce na rekonstrukci společenské místnosti a občer-
stvovacího zázemí v horních kabinách. Nové pod-
hledy, dlažby, upravené rozvody elektřiny a  vody, 
výmalba a tak dále. To vše je práce našich technic-
kých služeb.

Po opravě fasády, společných prostor a části interiérů, probíhají v Domě služeb další úpravy. Dokončují se 
práce na nové ordinaci rehabilitace v přízemí a modernizuje se veřejná knihovna v prvním patře. Dnes bylo 
instalováno nové označení budovy ve směru z ulice Masarykova.

Opravy v  městské knihovně řádně pokračují. Re-
konstrukce probíhá v  průběhu letních prázdnin. 
Knihovna je pro veřejnost uzavřena, ale věřte, že 
výsledek bude stát za to.

Žebrácká kaple, kaple 
Panny Marie Ponocné, 

Hiekekapele...

l š í k č j ú á h á í

Novinka pro fotbalisty

Dům služeb dostal nové označení

Rekonstrukce knihovny

Oprav se dočkaly 
i technické služby

KRÁSNÁ LÍPA I O PRÁZDNINÁCH PRACUJE 
NA SVÉM VZHLEDU 

Začala výměna oken a oprava fasády v dílnách TS 
Krásná Lípa. Jde o  další krok ve  vylepšení záze-
mí pro naše zaměstnance. Zároveň fi nišují práce 
na přípravě projektu modernizace sběrného dvora.
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Město Krásná Lípa Vás zve na koncert Krásnolipského tria „Napříč hudebními 
žánry od klasiky až po vydatnou porci argentinského tanga“. Trio ve složení Zu-
zana Čermáková a Jaroslav Šťastný - housle a Michal Janiš - klávesy bude kon-
certovat v sobotu 30. července 2016 od 18:00 hodin v kapli ve Vlčí Hoře. Slovem 
nás večerem provede Karel Jarolímek.

kteří by rádi pomohli při organizaci cross Parkmaratonu 27. srpna v Krásné 
Lípě.
Dobrovolníci mají zajištěnou stravu a vstup na večerní koncert (skupiny Žlu-
tý pes a Slza).
Volejte, pište: 775 067515, xosvaldo@centrum.cz. Na setkání se za tým těší 
Mariana Krásnolipská.
Více na www.parkmaraton.cz

Mě t K á á Lí Vá k t K á li kéh t i N říč h d b í i

Krásnolipské trio bude koncertovat 
v kapli ve Vlčí Hoře

Cross Parkmaraton hledá dobrovolníky,
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Navštivte zoologické zahrady v  Ústeckém kraji 
a vyhrajete vyhlídkový let!
Kampaně spouští severočeské zoologické zahra-
dy Chomutov, Ústí nad Labem a  Děčín. Hlavní 
myšlenkou kampaně, kterou fi nančně podpořil 
Ústecký kraj, je nabídnout návštěvníkům zvýhod-
něnou vstupenku do všech tří zoo a navíc možnost 
vyhrát vyhlídkový let, pokud se jim podaří navštívit 
všechny tři zahrady do 31. října 2016.
„Společná vstupenka se návštěvníkovi vyplatí. Je 
totiž o  desítky korun levnější než běžné vstupné. 
Půjde však o  omezenou nabídku. Do  oběhu jich 
zoologické zahrady pustí jen 1000 kusů. Úkolem 
návštěvníka bude navštívit do  konce měsíce říj-
na chomutovský zoopark a  ústeckou i  děčínskou 
zoo. Za  každou uskutečněnou návštěvu dostane 
návštěvník tematickou magnetku a  také razítko 
na  vstupenku. Až nasbírá všechny tři a  odevzdá 
soutěžní ústřižek, dostane se do slosování o ceny. 
Hlavní výhrou bude vyhlídkový let z letiště v Roud-
nici nad Labem. Cena zvýhodněné vstupenky do tří 
zoo činí 260 Kč pro dospělého a 140 Kč pro dítě.

Tradiční odpustková pouť k  Panně Marii Anděl-
ské z  Porciunkule se uskuteční v  sobotu 6. srpna 
v  Rumburku. Koná se od  10.00 do  17.00 hodin 
v barokní sakrální památce a mariánském poutním 
místě Loreta Rumburk. Součástí církevní slavnosti 
je mše svatá, koncert, vernisáž výstavy, hravá pro-
hlídka Lorety pro děti a  komentované prohlídky 
loretánského areálu. Vstupné je dobrovolné. Více 
informací na www.loretarumburk.cz

Loreta Rumburk pořádá pro dětské návštěvníky 
speciální prohlídky barokní sakrální památky. Ur-
čeny jsou dětem od 5 do 11 let. Dětské prohlídky 
loretánského areálu v  Rumburku se konají až do 
31. srpna, od úterý do soboty vždy v 15.00 h. Během 
hodinové prohlídky s průvodkyní se malí návštěv-
níci přístupnou formou seznámí s  loretánským 
příběhem o  zázračném přenosu domku, v  němž 
žila dívka Maria. Čeká je plnění hravých úkolů, 
luštění hádanek a  jednoduché kreslení. Účast při 
letní prohlídce pro děti je vhodné si rezervovat na 
tel. +420 604 555 922. Vstupné je 50 Kč.

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do  práce 
profesionálních i dobrovolných strážců přírody ná-
rodního parku, a projděte se přitom v jejich dopro-
vodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a  čas srazu: Neděle 31. července v  10:00 
na Mezní Louce – před informačním střediskem
Úterý 9. srpna v 10:00 na Mezní Louce – před infor-
mačním střediskem
Neděle 14. srpna v 10:00 na Mezní Louce – před in-
formačním střediskem

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do  práce 
profesionálních i dobrovolných strážců přírody ná-
rodního parku, a projděte se přitom v jejich dopro-
vodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a čas srazu: Úterý 26. července v 10:00 v Brt-
níkách - u ústavu sociální péče
Trasa: Brtníky - Kyjovské údolí a zpět

Termíny konání: (dotazy na tel. +420 777 819 913)
3. 8. 2016 - 16:30
17. 8. 2016 - 16:30
Vydejte se s námi po starých skalních stezkách Národním parkem České Švýcarsko na podvečerní túru Jet-
řichovickými skalami a hlubokými lesními roklemi. Cestou vás čeká řada zajímavých míst, které jsou spjaty 
s tajemnými osudy dávných obyvatel. Po méně známých a znovu objevených cestách vás budou provázet 
zkušení certifi kovaní průvodci Jiří Rak a Václav Baňka.
Délka trasy cca 9 km.
Cena: 100,- Kč/osoba 
Sraz s průvodcem: v 16.30 u informačního střediska v Jetřichovicích.
Na akci je nutné se přihlásit předem!

Romantickou kombinaci vysokých skal a  hlubo-
kých lesů okusíme jak z  nadhledu, tak na  vlastní 
kůži. Geolog a botanik Vás seznámí s pískovcovou 
krajinou, jak ji viděli romantičtí malíři a  jak ji vidí 
moderní ochrana přírody.
Místo a čas srazu: Pondělí 8. srpna v 9:30, Hřensko - 
u informačního střediska (obecní úřad)
Trasa: Hřensko - Winterberg - Schmilka - Hřensko
Informace: s sebou pas

Chcete zjistit, co znamená být strážcem přírody 
a  zároveň získat informace o  sedmi velkoplošně 
chráněných územích severních Čech a  Saské ob-
lasti na  jednom místě? Zúčastněte se Dne světo-
vé stráže přírody a  podpořte akci na  připomínku 
padesáti kolegů strážců přírody, kteří zahynuli při 
výkonu strážní služby v roce 2015.
Místo a  čas srazu: Sobota 30. července v  10:00 
v NPP Panská skála - parkoviště u infocentra
Čas srazu: 10.00
Akce se koná ve  spolupráci s  Agenturou ochrany 
přírody a  krajiny, Správou CHKO Labské pískovce, 
CHKO České Středohoří, CHKO Jizerské hory, CHKO 
Lužické hory a NP a CHKO Saské Švýcarsko.

Ve dnech 12. až 14. srpna pořádají krásnolipští tu-
risté tradiční mezinárodní turistický pochod Skalní-
mi hrádky Labských pískovců. Zahajuje se v pátek 
12. 8. nočními pochody na sto, padesát a dvanáct 
kilometrů. V pátek 12. 8. Navíc bude u T-klubu hrát 
country kapela Ruksak. V sobotu 13. 8. jsou připra-
veny pěší trasy od čtyř do padesáti kilometrů a cy-
klotrasy od 32 do 101 kilometrů. V neděli 14. 8. se 
můžete vypravit na 14 a 23 km dlouhou pěší trasu 
a 16 km dlouhou cyklotrasu. 

Tradiční večerní prohlídky při svíčkách pořádá 
o  letních prázdninách Loreta Rumburk. V  úterý 
2. 8. a 16. 8. 2016 od 20.00 do 21.30 h. nabízí pro-
žitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, 
tmy, svitu svíček a  příběhů. Rezervace je možná 
na +420 604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. 
Vstupné je 100 a 60 Kč.

V  poutním kostele ve  Filipově se po  desáté usku-
teční mezinárodní festival varhanní hudby. Ve  vý-
znamném poutním místě Českého Švýcarska se 
odehraje devět koncertů, na  nichž vystoupí čeští, 
němečtí a britští interpreti. Během festivalu se ro-
zezvučí kvalitní dvoumanuálové mechanické var-
hany s opusovým číslem 44 z let 1887-1888 od fi r-
my Eule z  Budyšína. Koncerty se konají v  bazilice 
minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově 
od července do srpna vždy v neděli od 14.00 h. 
Program:
31. 7. 2016 Kateřina Chroboková, varhany (ČR)
7. 8. 2016   Michal Novenko, varhany (ČR), Jana Bí-
nová Koucká, soprán (ČR)
14. 8. 2016 Gregoriánská schola, chorál (ČR), Martin 
Moudrý, varhany (ČR)

Chcete pohodlně a  bez starostí navštívit nejkrás-
nější turistická místa v sousedním Saském Švýcar-
sku? Pak využijte nabídky OPS České Švýcarsko. 
Zájezdový autobus Vám postupně zastaví v  Děčí-
ně, v  Růžové, v  Srbské Kamenici, v  Jetřichovicích, 
ve  Vysoké Lípě, na  Mezní Louce a  ve  Hřensku 
a údolím Labe vjede na území Německa. 
Čeká Vás putování s  kvalifi kovaným průvodcem, 
od  kterého se dozvíte spoustu zajímavostí o  této 
turisticky zajímavé lokalitě. Vychutnáte si pohled 
na  světoznámou vyhlídku Bastei s  proslulým ka-
menným mostem a  skalním městem. Vystoupíte 
na stolovou horu Papststein, ze které budete obdi-
vovat krásné výhledy do Čech. Navštívíte lázeňské 
městečko Bad Schandau.
Termíny v  roce 2016: (dotazy na  tel. čísle 
+420 777 819 913) čtvrtek 28. 7., čtvrtek 4. 8., čtvrtek 
11. 8., čtvrtek 18. 8. a čtvrtek 25. 8. Minimální počet 
účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob. 
V  případě neobsazenosti minimálním počtem 
osob bude realizace programu zrušena. Cena: 390,- 
Kč /osoba včetně 21% DPH, (nerozlišujeme dospě-
lé a děti). Nutná rezervace místa!

Jeden kraj
jedna vstupenka

tři různé zoo

Srpnová slavnost 
Porciunkule v Loretě

Loreta Rumburk 
nabízí hravé 

prohlídky pro děti 

Se strážcem 
k Pravčické bráně

Se strážcem 
do Kyjovského údolí

á í (d t t l 420 777 819 913)

Za tajemstvím Jetřichovických skal

České Švýcarsko ze 
Saských vyhlídek

Den světové stráže 
přírody

Skalními hrádky 
labských pískovců

Večerní prohlídky Lorety 

V í k l Fili ě d á é k

Na varhanním festivalu 
ve Filipově zazní 

premiéra fi lipovské 
kantáty 

O prázdninách 
do Saského Švýcarska
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Město Krásná Lípa a město Gohrisch vyhlašují v rámci 
Die Stadt Krásná Lípa und die Gemeinde Gohrisch veranstalten innerhalb

SFMP SN - CZ 2014 - 2020, reg. Číslo EEL-0117-CZ-16.05.2016

Soutěžící má za úkol navštívit cíle uvedené v letáčku (letáček získá na informačních středis-
cích či obecních úřadech obou partnerských měst), každý z cílů vyfotí a fotografii pošle na 
adresu drobeckova@krasnalipa.cz. Soutěž běží od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016, po ukončení 
soutěže budou fotografie vystaveny v obou partnerských městech na informačních středis-
cích po dobu jednoho měsíce. Veřejnost se může zapojit do hlasování o nejhezčí fotografii 
na webu www.krasnalipa.cz a www.gohrisch.de pod odkazem soutěž „Poznej své sousedy“.

Více informací na www.krasnalipa.cz a www.gohrisch.de.

Die Teilnehmer besuchen die, in der Broschüre angegebenen, Ziele.  Die Prospekte erhalten Sie 
bei den Informationszentren und den Städtischen Ämtern der beiden Partnerstädte. Es soll 
jeweils ein Foto von den Zielen gemacht werden, welches dann an folgende Adresse gesendet 
wird: drobeckova@krasnalipa.cz Der Wettbewerb läuft vom 1. 8. 2016 bis 30. 9. 2016. Nach 
Abschluss des Wettbewerbs werden in beiden Orten die Fotos in den Informationszentren für 
einen Monat ausgestellt. Jeder kann an der Abstimmung für das beste Foto unter dem Link 
Wettbewerb „Kenne deine Nachbarn“ www.krasnalipa.cz und www.gohrisch.de teilnehmen.

Mehr Informationen über www.krasnalipa.cz und www.gohrisch.de.

Poznej své sousedy
Kenne deine Nachbarn

soutěž Wettbewerb
Po čtyři večery, od soboty 16. do úterý 19. července 
se Křinické náměstí, díky Kinematografu bratří Ča-
díků, pomoci technických služeb a přejícího počasí 
proměnilo v  letní kino. Celkem jsme mohli vidět 
čtyři české fi lmy, kdy každý z nich našel své přízniv-
ce. Výtěžek z akce, který činil 7 185,- Kč, poputuje 
na Konto Bariéry. Všem přispěvatelům děkujeme. 

Swingovým podvečerem zpříjemnila předposlední 
červencovou sobotu lidem v  Krásné Lípě skupina 
klavíristy Pavla Větrovce, když celou hodinu hrála 
známé skladby ze „zlatého fondu“ českého i zahra-
ničního swingu. Do swingové nálady přivedly po-
sluchače písničky Jiřího Suchého, Jaroslava Ježka, 
či Beatles v podání zpěvačky Aleny Průchové. 

Organizátoři Tour de Feminin 2016 touto cestou 
děkují městu Krásná Lípa, Technickým službám 
Krásné Lípy, dobrovolným hasičům, Policii ČR 
a všem zde nejmenovaným spolupracovníkům, jak 
z Krásné Lípy, tak i z celého Šluknovského výběžku 
a Českokamenicka a stejně tak i jednotlivým měs-
tům a obcím, za pomoc při organizování letošního 
závodu. Jiří Vích, ředitel závodu

Kinematograf bratří 
Čadíků promítal 

na náměstí

Sobotní podvečer 
v rytmu swingu

Poděkování

VZPOMÍNKA
24. 7. tomu bylo 
již deset let, co nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel, 
tatínek a dědeček 
Karel Portl. S láskou 
stále vzpomínají 
manželka Helena, 
syn Karel s rodinou 
a dcery Martina 
a Hela s rodinami.
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USNESENÍ 
z 29. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22.6.2016.

I. Hlavní program 
Závěry z 10. ZM
Usnesení RM č. 29 – 01/2016
RM projednala průběh a závěry z jednání 10. ZM ze dne 13. 6. 2016 
a ukládá:
-  Lence Fritscheové zabývat se problematikou autovraků na území 

Krásné Lípy,
- Ing.  Zbyňku Linhartovi, zabývat se nadále výkupem pozemků 

budoucí cyklostezky Rumburská. 
II. Došlá pošta 
Dopis ombudsmanky k prvním ročníkům základní školy
Usnesení RM č. 29 – 02/2016
RM projednala dopis ombudsmanky Mgr.  Anny Šabatové, Ph.D, 
ve věci prvních ročníků základní školy v Krásné Lípě a ukládá sta-
rostovi města připravit ve spolupráci s ředitelkou ZŠ návrh odpovědi.
Nebytové prostory - pronájem Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 29 – 03/2016
RM schvaluje pronájem nebytových prostor č. 49, Nemocniční 
1137/6, Janu Fialovi, bytem Dlouhý Důl 295E, Krásná Lípa, IČ 
68279965, od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou, za účelem provozování 
prodejny potravin a  smíšeného zboží. Veškeré úpravy a  opravy si 
nájemce provede na vlastní náklady.
III. Různé 
Směrnice Práce v lese a na pracovištích obdobného charak-
teru
Usnesení RM č. 29 – 04/2016
RM schvaluje Směrnici Práce v  lese a  na  pracovištích obdobného 
charakteru.
Žádost o technickou výpomoc na akci Cross Parkmaraton
Usnesení RM č. 29 – 05/2016
RM schvaluje technickou výpomoc Marianě Krásnolipské při organi-
zaci Cross Parkmaratonu dne 27. 8. 2016.
Přijetí dotace MŠMT
Usnesení RM č. 29 – 06/2016
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace organizaci ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa, p.o. na projekt Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků 
- cizinců z třetích zemí ve výši 28 466,- Kč od MŠMT. 
Byty - pronájem - byt č.1, Nemocniční 1148/12 - Dům s pe-
čovatelskou službou
Usnesení RM č. 29 – 07/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Nemocniční 1148/12 v  tomto 
pořadí:
1. Zdeněk Kňourek, bytem Mlýnská 658, Šluknov.
2. Jiří Dresler, bytem Vrázova 788 E/5, Krásná Lípa.
3. Milada Matoušková, bytem B. Němcové 654, Nový Bor.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č.5, Nemocniční 1148/12 - Dům s pe-
čovatelskou službou
Usnesení RM č. 29 – 08/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 1148/12 v  tomto 
pořadí:
1. Květoslava Kunstová, bytem Nemocniční 1091/2, Krásná Lípa.
2. Milada Matoušková, bytem B. Němcové 654, Nový Bor.
3. Anna Starcová, bytem Výletní 361/13, Rumburk.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 17, Nemocniční 1156/16 - Dům s pe-
čovatelskou službou
Usnesení RM č. 29 – 09/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 17, Nemocniční 1156/16 v  tomto 
pořadí:
1. Milada Matoušková, bytem B. Němcové 654, Nový Bor.
2. Anna Starcová, bytem Výletní 361/13, Rumburk.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 3, Pletařská 22/3
Usnesení RM č. 29 – 10/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Pletařská 22/3, Lence Bittmanové, 
bytem Křinické náměstí 6/11, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouva
Usnesení RM č. 29 – 11/2016
RM bere na  vědomí přechod nájmu a  schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na  dobu určitou do  30. 6. 2018 na  byt č. 4, Masarykova 
25/9 s Janem Bolkem, bytem Masarykova 25/9, Krásná Lípa.
Byty - pronájem - byt č. 24, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 29 – 12/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 24, Nemocniční 1149/12a za pod-
mínky uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s Danou 
Slanařovou, bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa, na dobu určitou 
do  30. 6. 2017 s  automatickým prodloužením doby nájmu vždy 

o jeden rok za podmínky bezdlužnosti za nájemné a služby spoje-
né s  užíváním bytu. Veškeré opravy a  úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 29 – 13/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 8, Ma-
sarykova 993/2. Nebytový prostor o  velikosti 67,35 m2. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Rekonstrukce střechy – Mánesova 294/24
Usnesení RM č. 29 – 14/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uza-
vření Smlouvy o  dílo č. 2016/11/18 - 222 na  rekonstrukci střechy 
objektu Mánesova 294/24, Krásná Lípa s fi rmou Bc. Josef Papoušek, 
Chřibská 310, Chřibská, dle předloženého návrhu.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - objek-
ty města - Usnesení RM č. 29 – 15/2016
RM se seznámila s průběhem realizace stanovených kanalizačních 
přípojek pro objekty města a v návaznosti schvaluje uzavření smluv 
o  dodávce a  odvádění odpadních vod se společností Severočeské 
vodovody a  kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na  tyto 
objekty:
-  Masarykova 25/9 - smlouva č. 2016/19/11-245,
-  Mánesova 1144/26 (fotbalové šatny) - smlouva č. 2016/19/11-

244,
-  Mánesova 294/24 - smlouva č. 2016/19/11-243,
- Pletařská 22/3 - smlouva č. 2016/19/11-242,
-  Rumburská 977/5 - smlouva č. 2016/19/11-241, dle předložené-

ho návrhu. 
Výměna oken - Technické služby (dílny) - dodatek č.1
Usnesení RM č. 29 – 16/2016
RM se seznámila s  přípravnými pracemi na  akci výměna oken 
na Technických službách (dílny) a schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 
2016/11/18 - 171 s fi rmou SAMAT spol. s. r. o., Nádražní 259, Jiřetín 
pod Jedlovou, dle předloženého návrhu. 
Plynovod + topení (byt č.1) – Masarykova 25/9
Usnesení RM č. 29 – 17/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uza-
vření Smlouvy o  dílo č. 2016/11/18 - 221 na  realizaci plynovodu 
a topení (byt č.1) v objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa s fi rmou 
Jan Hruška, Bezručova 458/20, Rumburk, dle předloženého návrhu.
T-klub Krásná Lípa
Usnesení RM č. 29 – 18/2016
RM se seznámila s  nabídkou Ing.  arch. Evy Cerhové, Varšavská 6, 
Děčín, IČ 4021199 na  vypracování návrhu interiérového vybavení 
pro projekt T-klub Krásná Lípa. RM schvaluje vypracování návrhu 
vybavení v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Vydání souhlasu s odběrem podzemní vody ze studny na po-
zemku města - Usnesení RM č. 29 – 19/2016
RM souhlasí s vydáním souhlasu k odběru podzemní vody ze studny 
na  pozemku města Krásná Lípa p.p.č. 261/37, k.ú. Kyjov u  krásné 
Lípy, paní Michaele Leginové, bytem Děčín, Příčná 2, na  dobu 
do 31.12.2021.
Žádost o změnu ÚP - Usnesení RM č. 29 – 20/2016
RM se seznámila s žádostí o změnu ÚP od p. Romana Pešťáka, Les-
ní 1540/41, 40801 Rumburk a  doporučuje ZM zabývat se žádostí 
v  rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu po  uplynutí 
čtyřleté zákonné lhůty.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou ka-
nalizační síť - Usnesení RM č. 29 – 21/2016
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení 
na  veřejnou kanalizační síť pro roky 2015-2016. Jedná se o  tyto 
žadatele:
Ing.  Hudec Marian, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-183 
Michlík František, Michlíková Radana, Krásná Lípa -smlouva 
č. 2016/49/15-223,
Rauchová Naděžda, Krásná Lípa, Jurásková Naděžda, Rumburk, 
Šimková Dana, Rumburk - smlouva č. 2016/49/15-224,
Vítek Milan, Vítková Sonja, Praha - smlouva č. 2016/49/15-225,
Jäckel Rudolf, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-226,
Hošková Veronika, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-227,
Procházka Stanislav, Procházková Hana, Krásná Lípa - smlouva 
č. 2016/49/15-229,
Vorlíček Berthold, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-230,
Doležalová Jana, Rumburk, Třísková Vlasta, Krásná Lípa - smlouva 
č. 2016/49/15-231,
Kosina Čeněk, Kosinová Iveta,Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-
232,
Kučera Vladimír, Kučerová Eva, Praha - smlouva č. 2016/49/15-233,

Ptáčníková Miluše, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-234,
Čermák Václav, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-235,
Procházka Ota, Procházková Irena, Krásná Lípa -smlouva 
č. 2016/49/15-237,
Kovařík Jaroslav, Vomžilová Krista, Krásná Lípa - smlouva 
č. 2016/49/15-238,
Kleinbauerová Jiřina, Krásná lípa - smlouva č. 2016/49/15-239,
Myšák Josef, Myšáková Marie, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-
240,
Pallag Jiří, Pallagová Jaroslava, Krásná Lípa - smlouva č. 
2016/49/15-246,
Selinger Vratislav, Krásná Lípa, - smlouva č. 2016/49/15-247,
Johnová Erika, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-248.
Výpověď smlouvy - Usnesení RM č. 29 – 22/2016
RM schvaluje výpověď smlouvy č. 2013/19/19-202 o  poskytnutí 
daňového poradenství s  daňovou poradkyní Janou Strakošovou, 
IČ 44571437, Mikulášovice 688.
RM ukládá vedoucí fi nančního odboru Bc. Michaele Sochové zajistit 
uzavření smlouvy na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 
právnických osob.
Pojištění Lavičky Václava Havla
Usnesení RM č. 29 – 23/2016
RM bere na  vědomí přistoupení ke  sjednanému pojištění Lavičky 
Václava Havla, kterou má uzavřenou společnost Econ C & S s. r. o., 
IČ 26172488 u  pojišťovny Kooperativa, ve  výši spoluvlastnického 
podílu města. 
Dispoziční oprávnění k organizačním složkám
Usnesení RM č. 29 – 24/2016
RM schvaluje dispoziční oprávnění k organizačním složkám města 
dle předloženého návrhu.
Smlouva na přezkum hospodaření města
Usnesení RM č. 29 – 25/2016
RM schvaluje smlouvu na vykonávání přezkumu hospodaření města 
Krásná Lípa společností AUDIT OBCE s. r. o., IČ 27110753, Klatovská 
371, Příbram dle předloženého návrhu.
Navýšení počtu dětí ve třídě v MŠ 
Usnesení RM č. 29 – 26/2016
RM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro školní rok 2016 - 2017 
výjimku z  počtu dětí ve  třídě Mateřské školy ul. Smetanova, kte-
rou stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 
v  platném znění: navýšení počtu dětí ve  třídě z  24 na  28 dětí, tj. 
o 4 děti ve třídě. 
Činnost p. o. 
Usnesení RM č. 29 – 27/2016
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových orga-
nizací města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce 
p.  o. Základní škola a  Mateřská škola Krásná Lípa a  Haně Volfové, 
ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Dohoda o umělecké produkci
Usnesení RM č. 29 – 28/2016
RM schvaluje Dohodu o  umělecké produkci č. 2016/49/26 - 253 
na uskutečnění koncertu Jiřího Bárty dne 2. 7. 2016, dle přílohy.
Spoty v radiích
Usnesení RM č. 29 – 29/2016
RM schvaluje uzavření obchodních smluv na spoty do rádia Blaník 
a Hitrádia FM Crystal na akce:
- Mezinárodní folklorní festival č. 2016/19/29 - 249
- Tour de Feminin č. 2016/19/29 - 250
- Koncert Jiřího Bárty č. 2016/19/29 - 251
- Den Českého Švýcarska č. 2016/19/29 - 252.
Provozní řády nízkotlakých kotelen
Usnesení RM č. 29 – 30/2016
RM schvaluje Provozní řád nízkotlaké kotelny:
- Technické služby, 
- Městský úřad Krásná Lípa,
- Kino,
- Centrální kotelna.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 29 – 31/2016
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů RM.
IV. Informace 
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 6. 6. 2016,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 6. 2016,
- Zápis z jednání komise Sociálně zdravotní ze dne 21. 6. 2016,
- Zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 2. 6. 2016.

Jan Kolář                                                                                           Jana Drobečková 
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USNESENÍ 
z 30. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 7. 2016  

I. Hlavní program
Veřejná ochránkyně práv - odpověď na výzvu 
Usnesení RM č. 30 – 01/2016 
RM schvaluje odpověď starosty města na  výzvu veřejné ochrán-
kyně práv ve věci rozdělení žáků v prvních třídách Základní školy 
a Mateřské školy Krásná Lípa, p. o. 
II. Došlá pošta
Stanovisko města Rumburk ve věci koordinace postupu při 
přestupu žáků  
Usnesení RM č. 30 – 02/2016 
RM bere na vědomí Stanovisko města Rumburk ve věci koordinace 
postupu při přestupu žáků ze základní školy v Krásné Lípě do zá-
kladních škol v Rumburku. 
Prodej st. p. č. 545/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 30 – 03/2016 
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 545/1 o výměře 235 
m2, k. ú. Krásná Lípa Ladislavu Ferencovi, bytem Varnsdorfská 
160/72, Krásná Lípa. 
Prodej p. p. č. 502/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 30 – 04/2016 
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 502/3 o výměře 236 
m2, k. ú. Krásná Lípa Blance Dvořákové, bytem Studánecká 64/2, 
Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 2751/4 a části p. p. č. 3064/4, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 30 – 05/2016 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.  p.  č. 2751/4 a  části 
p. p. č. 3064/4, vše k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu Lucii 
Drahé, bytem Alšova 212/4, Krásná Lípa z důvodu zachování po-
zemků pro potřeby města. 
Prodej st. p. č. 584/2, p. p. č. 838/2 a p. p. č. 838/3, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 30 – 06/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 584/2 o výměře 149 m2, 
p. p. č. 838/2 o výměře 884 m2 a p. p. č. 838/3 o výměře 108 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Tomáši 
a  Michaele Gottwaldovým, bytem Nemocniční 1072/36, Krásná 
Lípa za cenu 22 820 Kč. Prodej bude realizován podle oddílu I., člá-
nek 2 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. Před podepsáním kupní smlouvy městem budou přemís-
těny porosty okrasných dřevin. 
Prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 30 – 07/2016 
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 186/2 o výměře 1587 
m2, k. ú. Krásná Lípa za  účelem zřízení zahrady Evě Kamberské, 
bytem Nemocniční 14, Krásná Lípa z důvodu určení pozemku pro 
výstavbu RD. 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 30 – 08/2016 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 502/5 o výměře 799 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 57/14 o výměře 431 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 30 – 09/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 23/1 o výměře 2947 m2, k. ú. Zahrady;
- st. p. č. 2 o výměře 477 m2, k. ú. Zahrady;
- p. p. č. 1948 o výměře 20 294 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- část p. p. č. 1297 o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Změna hranic pozemků v katastrální mapě 
Usnesení RM č. 30 – 10/2016   
RM projednala dopis Karly Benešové, bytem Čs. armády 11/371, 
Praha a neschvaluje účast města na změně hranic pozemků p. p. č. 
558, p. p. č. 206/2, p. p. č. 206/1, st. p. č. 36 a st. p. č. 75, vše k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy v katastrální mapě dle předloženého návrhu. 
Odkoupení p. p. č. 29, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 30 – 11/2016   
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 29 o výměře 1331 
m2, k. ú. Vlčí Hora za cenu 101 340 Kč od Lesy ČR, s. p., Lesní správa 

Rumburk, Sukova 785/22A, Rumburk. 
Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 30 – 12/2016 
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 99 000 Kč Milanu a Hele-
ně Pavlíčkovým, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa. 
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 30 – 13/2016 
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2014/23/15 
- 275 (nájemce Kateřina Nedbálková, bytem Krásný Buk 31, Krásná 
Lípa) dohodou ke dni 30. 6. 2016. 
III. Různé
Zrušení usnesení - Usnesení RM č. 30 – 14/2016 
RM ruší usnesení RM č. 19-06/2015 ze dne 25. 11. 2015 a RM č. 
21-06/2016 ze dne 20. 1. 2016 o pronájmu p. p. č. 2829/3, k. ú. 
Krásná Lípa Janě Antálkové, bytem Čapkova 519/38, Krásná Lípa. 
Oprava kapličky Zahrady 
Usnesení RM č. 30 – 15/2016 
RM se seznámila s nabídkou Bc. Josefa Papouška, Chřibská 310, IČ 
67223851 na provedení díla „Oprava kapličky na st. p. č. 12/1 k. ú. 
Zahrady“. RM schvaluje uzavření smlouvy o  dílo č. 2016/11/14 - 
265 na opravu kapličky dle předloženého návrhu. 
Oprava kapličky Kyjov 
Usnesení RM č. 30 – 16/2016 
RM se seznámila s nabídkou Bc. Josefa Papouška, Chřibská 310, IČ 
67223851 na provedení díla „Oprava kapličky na p. p. č. 261/23 k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy“. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2016/11/14 - 264 na opra-
vu kapličky dle předloženého návrhu. 
Rozšíření varovného a protipovodňového systému 
Usnesení RM č. 30 – 17/2016 
RM schvaluje záměr na  rozšíření varovného a  protipovodňového 
systému pro město Krásná Lípa a  ukládá Ing.  Petru Simandlovi, 
vedoucímu OVIŽP, zajistit projektovou přípravu pro tento záměr. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 30 – 18/2016 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky 
dle předloženého návrhu. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 30 – 19/2016   
RM schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy z  důvodu dluhu 
na nájemném s nájemníkem Františkem Kováčem, bytem Krásný 
Buk 54, Krásná Lípa, na byt č. 2, Krásný Buk 54. 
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 24, Nemoc-
niční 1149/12A 
Usnesení RM č. 30 – 20/2016  
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat byt č. 24, Nemoc-
niční 1149/12A. Byt I. kategorie o velikosti 1 + 1 (32,05 m2, sazba 
nájemné 14,08 Kč/m2). Kauce 23 tis. Kč před podpisem smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy v případě splácení kupní ceny 
ve splátkách. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlast-
ní náklady. 
Podmínkou nájmu bytu je uzavření budoucí kupní smlouvy při 
uhrazení kupní ceny bytové jednotky v minimální výši 253 tis. Kč 
před podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy příp. 
uhrazení kupní ceny v max. 48 měsíčních anuitních splátkách.  
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou ka-
nalizační síť 
Usnesení RM č. 30 – 21/2016   
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení 
na veřejnou kanalizační síť pro roky 
2015 - 2016. Jedná se o tyto žadatele:
-  Novotný Čeněk, Novotná Erika, Děčín - smlouva č. 2016/49/15 

- 228,
-  Mgr. Kokeš Jaroslav, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 272,
-  Ing. Ševčík Karel, Ševčíková Věra, Praha - smlouva č. 2016/49/15 

- 274,
-  Ing. Bc. Svoboda Marek, Veliš - smlouva č. 2016/49/15 - 275,

-  Vrabec Zdeněk, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 276, 
- Durec Jan, Durecová Danuška, Krásná Lípa - smlouva č. 

2016/49/15 - 278,
-  Tarkay Gejza, Tarkayová Marcela, Krásná Lípa - smlouva č. 

2016/49/15 - 279,
-  Králová Markéta, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 280,
-  Vavříková Eva, Vavřík Jan, Trpišovský Jiří, Krásná Lípa - smlouva 

č. 2016/49/15 - 281,
-  Teplý Ludvík, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 282,
-  Barboříková Věra, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 283.
Podání žádosti o směnu pozemků 
Usnesení RM č. 30 – 22/2016 
RM schvaluje podání žádosti o směnu pozemků se Státním pozem-
kovým úřadem dle přílohy.  
Výstavba RD v ul. Křižíkova 
Usnesení RM č. 30 – 23/2016 
RM schvaluje na základě dotazu fi rmy ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, trvání záměru města Krásná Lípa na  výstavbě 13 
rodinných domů a obslužné komunikace v ul. Křižíkova na p. p. č 
1948 a 1943/2, k. ú. Krásná Lípa. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Usnesení RM č. 30 – 24/2016   
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene a  právu provést stavbu č. 2016/40/15 - 270, s  fi rmou ČEZ 
Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín, na  vedení 
kabelové přípojky v místní komunikaci p. p. č. 1101/1, k. ú. Krásná 
Lípa, pro budoucí RD na pozemku 1126/14. 
Obnova fasády - Kyjovská 625/53 
Usnesení RM č. 30 – 25/2016 
RM schvaluje realizaci obnovy fasády vč. souvisejících prací na ob-
jektu Kyjovská 625/53, Krásná Lípa v barevnosti a členění dle před-
loženého návrhu.  
Obnova fasády - Stradalova 389/1 
Usnesení RM č. 30 – 26/2016 
RM schvaluje realizaci obnovy fasády vč. souvisejících prací na ob-
jektu Stradalova 389/1, Krásná Lípa v barevnosti dle předloženého 
návrhu.  
3. rozpočtové opatření  
Usnesení RM č. 30 – 27/2016 
RM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa 
dle předloženého návrhu. 
Dodatek k pojistné smlouvě 
Usnesení RM č. 30 – 28/2016 
RM schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 2013/41/19 - 450 
dle předloženého návrhu. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti 
Usnesení RM č. 30 – 29/2016 
RM schvaluje podání žádosti o  dotaci do  Rozvojového programu 
MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pe-
dagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poraden-
ských zařízeních září - prosinec 2016. 
IV. Informace 
Informace 
RM projednala následující informace a zápis: 
-  oznámení o  provozu základní školy, mateřských škol a  školní 

jídelny v době letních prázdnin,
-  dopis z Ministerstva vnitra ČR ve věci fi nancování veřejného opa-

trovnictví,
-  dopis od  Mgr.  M. Marksové - poděkování za  zaslání podnětů 

ve věci veřejně prospěšných prací, 
-  dopis z Ministerstva dopravy - poděkování za pozvání k návštěvě 

Krásné Lípy a odpověď na dopis ve věci převodu budov Českých 
drah na SŽDC,

-  zápis z  jednání komise výstavby a  životního prostředí ze dne 
7. 6. 2016.  

Jan Kolář                                                                     Jana Drobečková


