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č. 562 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 15. února
Příští číslo vyjde za dva týdny

Počasí přináší častěji problémy

Jednání s nejvyššími představiteli 
Hasičského záchranného sboru

Třídění dřeva z odpadu 
šetří městskou kasu

„Tady je modrej kámen, tady nic nehrozí!“, jistě jste 
také tuhle hlášku od starousedlíků mnohokrát za-
slechli. V posledních letech už to, bohužel, přestává 
platit a my získáváme nové zkušenosti. Opakované 
povodně z  minulých let, přívalové srážky a  silné 
bouřky s krupobitím nám připomněly sílu přírody. 
Exotická jména jako Kyrill, Herwart či Frederik, která 
větrným bouřím poslední doby přidělili meteorolo-
gové, se vryla do našich pamětí. Prohnaly se rychle 
Evropou a  zanechaly za sebou spoušť – obrovské 
škody na majetku, ale i na lidských životech. A tak 
nějak jinak začínáme chápat záběry televizních 
zpravodajství z tropických a subtropických oblastí, 
kde lidé před příchodem nahlášených bouří a tajfu-
nů zabezpečují své domovy, nakupují zásoby potra-
vin, baterií, benzínu a dalšího důležitého vybavení. 
Máme dnes určitou výhodu v moderním meteoro-
logickém zpravodajství a o hrozbách se dozvídáme 
s relativně slušným předstihem. 
I v Krásné Lípě jsme si již mnohé zažili. Orkán Kyrill 
před 11 lety nás zasáhl jen okrajově, i  když škody 
na porostech v Lužických horách byly značné. Před 
pár dny nám byl, trochu symbolicky, připomenut ve 
stejný termín bouří Frederik. Ta přišla krátce po, pro 
nás zatím nejhorší, větrné bouři Herwart z  konce 

loňského října. Především velmi dlouhý výpadek 
dodávek elektřiny, který byl v  některých částech 
města více jak 36 hodin, ukázal na mnohé nedo-
statky. Ty zásadní pro nás na radnici byly především 
v komunikaci v  rámci tzv. integrovaného záchran-
ného systému. Bez elektřiny přestalo fungovat 
telefonické spojení, mobilní i  pevné linky, nešel 
internet, tedy nechodily e-maily. Záhy byly bez spo-
jení i  naši hasiči, jejich komunikační síť PEGAS vy-
kazovala značné výpadky. Jen prvních osm zásahů 
proběhlo v rámci  IZS, zbytek pak již z vlastních zjiš-
tění. Podobné to bylo i v okolních obcích. O těchto 
skutečnostech jsme informovali i  ministra vnitra 
Lubomíra Metnara, a  to prostřednictvím našeho 
senátora Zbyňka Linharta. Ten určité nedostatky 
připustil a vyvolal jednání s ředitelem IZS generál-
majorem Drahoslavem Rybou, které proběhlo 22. 
1. 2018 v krásnolipské hasičské zbrojnici, kde jsme 
měli možnost předat přímo své postřehy a  zkuše-
nosti. Bez aktuálních informací byla radnice, policie 
i hasiči! Je pochopitelné, že šlo o velmi mimořádný 
stav, ale právě na tyto situace přeci musí být krizový 
systém připraven.
Samostatným příběhem pak byly dodávky elektři-
ny. Zákaznické linky, v době kdy byly ještě funkční 

telefony, byly přetížené či nedostupné. Se zpož-
děním byly zřízeny mimořádné krizové linky pro 
samosprávu a  veřejnou zprávu. Ale to už jsme se 
nedozvěděli, neboť nešly telefony ani internet. Bo-
hužel ani v následující pondělí ráno jsme nedostá-
vali dostatečné informace k obnově dodávek, a to 
i ve chvíli, kdy bylo potřeba rozhodnout o zrušení 
výuky ve škole a školkách.
Rozsah škod na rozvodech byl obrovský a  každý 
chápe, že v  průběhu bouře je obrovským rizikem 
pracovat v terénu. Stejně tak, že zprovozňování ve-
dení probíhá v určité hierarchii. Jinou věcí je ovšem 
technický stav vedení a především údržba okolních 
porostů na trasách. 
Je zjevné, že se z nedávných událostí musíme po-
učit všichni. Jak složky IZS, tak my na radnicích, ale 
i každý občan sám. Kdo z nás má doma dostatečné 
zásoby potravin, vody, baterií nebo dokonce malou 
elektrocentrálu? Kdo z nás osobně věnoval čas ně-
jaké přípravě v době, kdy nás média začala informo-
vat o hrozících nepříjemnostech? Jedno se zdá jisté 
– větru ani dešti neporučíme…

Jan Kolář, starosta města

Z iniciativy senátora Zbyňka Linharta se 22. ledna 2018 v naší hasičské zbrojnici 
konala schůzka k problematice krizového řízení v souvislosti s orkánem Herwart 
a Frederik, kdy se především v důsledku dlouhodobých výpadků dodávky elek-
třiny projevila řada nedostatků a  komplikací v  komunikaci mezi jednotlivými 
aktéry. Jednání se zúčastnil generální ředitel HZS ČR generálmajor Ryba, krajský 
ředitel HZS ÚK plukovník Vyskočil a plukovník Vavera, vrchní rada z Ministerstva 
vnitra ČR a zástupci regionu.

Oddělování dřevité části velkoobjemového odpadu nám vloni ušetřilo více 
jak 60 tis. korun. Díky dotřídění tak nevzniklo 26 tun odpadu, naopak vznikl 
dále využitelný materiál. 
V  loňském roce jsme iniciovali v  rámci meziobecní spolupráce oddělování 
dřevitého odpadu z velkoobjemového odpadu, který přiváží občané na sběr-
ný dvůr. Velkoobjemový odpad, mezi který řadíme např. starý nábytek, sedací 
soupravy atp. tvoří velkou část z celkového množství odpadu ukládaného na 
sběrném dvoře. Jeho likvidace je velmi drahá a prodražují ji vysoké přepravní 
náklady, neboť tento odpad je objemný, málo skladný, ale zároveň poměrně 
lehký. Díky pečlivému dotřídění je vzniklý materiál předáván pro další zpra-
cování, společnost Kronospan, a. s. zajišťuje bezplatně jeho odvoz. V průbě-
hu roku se k nám připojily i další obce z regionu – Staré Křečany, Rumburk, 

Mikulášovice, Rybniště 
a  nakonec i  Varnsdorf. 
Kromě fi nančního pří-
nosu není zanedbatel-
ný i  přínos ekologický, 
neboť podstatná část 
dřevitého odpadu 
vč. nátěrových hmot 
a  syntetických pojiv 
dříve končila v  lokál-
ních topeništích. Spali-
ny z nedokonalého ho-
ření jsme pak dýchali 
všichni.

J. Kolář
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Volný byt 
k pronájmu

V. ročník zimního plavání 
v krásnolipské otužilecké plovárně

Štěpánská trofej 2017

Usnesení RM č. 58 - 07/2018 
(29. 1. 2018)
RM vyhlašuje záměr obce 
pronajmout byt č. 2, 
Nemocniční 952/18. Byt I. 
kategorie o velikosti 2 + 1 
(52,17 m2, sazba 30,46 Kč/
m2). Při podpisu nájemní 
smlouvy se skládá kauce 
ve výši 3 nájmů včetně 
záloh na služby. Veškeré 
opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady.

Své páté výročí, od slavnostní otevření v roce 2014, letos oslaví krásnolipská 
otužilecká plovárna. Akci, která se stává tradicí a láká nejen otužilce, doplní 
zajímavý program, který v neděli 18. února 2018 ve 14:00 zahájí otužilecké 
zanoření v  Cimráku, následovat bude ukázka záchrany tonoucího (JSDH 
Varnsdorf ). V  kulturním domě se od 15:00 můžete dozvědět něco o  funkci 
a  poslání vodní hladiny ve veřejném prostoru a  o  regenerativních účincích 
celotělové kryoterapie "Je možné na holém těle snést až -150 stupňů Celsia?" 
Promítání fi lmu "Bába z  ledu" bude předcházet beseda s  hercem Pavlem 
Novým: Pavel Nový (alias Bróňa) a  jeho život se studenou vodou. Celé 
odpoledne bude moderovat Marjanka Krásnolipská.

Na startu 49. ročníku bleskového 
turnaje o  Štěpánskou trofej, který 
je současně otevřeným Přeborem 
šachového oddílu TJ Krásná Lípa 
v  bleskovém šachu na 2x 5 minut 
na partii, jsme letos přivítali sice 
početně slabší, avšak oddílově pestrou 
hráčskou účast.  
Tradiční krásnolipské koryfeje letos 
doplnili například hosté z  Hradce 
Králové, nebo z  Prahy. Celkovým 
vítězem bleskového klání, které se 
za účasti 14 hráčů uskutečnilo ve 
vánoční atmosféře dne 26. 12. 2017, 
se stal domácí Tomáš Buchcar, který 
získal 22,5 bodu z  26 možných. Na 
druhém místě skončil se ziskem 22 
bodů Ulf –Gunter Bach ze sousedního 
německého městečka Grossschonau 
a třetí pak domácí Vladislav Volf.
Nejmladší desetiletý účastník Jakub 

Schmutzer z  oddílu Ortex Hradec 
Králové obsadil se ziskem pěti bodů 
jedenáctou pozici.
Vítěz turnaje Tomáš Buchcar si 
o  několik dní později 30. 12. 2017 
zahrál také v  otevřeném Mistrovství 
ČR v  bleskovém šachu, pořádaném 
v  Kongresovém centru v  Praze 
na Pankráci, které bylo rovněž 
zaznamenávané Českou televizí. Za 
účasti osmi mezinárodních velmistrů 
a  celé řady dalších hráčů s  šachovým 
titulem uzavřel v  konkurenci 250 
přihlášených šachistů první pětinu 
startovního pole, což je nesporný 
úspěch. Za sebou nechal dvanáct 
mistrů FIDE (Mezinárodní šachové 
federace) a  dva mezinárodní mistry. 
Dva titulované hráče sám porazil 
a získal celkem 9 bodů z 15 možných.

 

Nabízíme: 

 nástupní plat ve výši 21.840,- Kč 
 pravidelný měsíční příjem 
 po úspěšném ukončení kurzu základní odborné přípravy (1rok) minimální plat  

 ve výši 27.840,- Kč  
 stabilní zaměstnání 
 dlouhodobou perspektivu 
 náborový příspěvek ve výši 75.000,- Kč 
 sociální jistoty a kariérní postup 
 6 týdnů dovolené 
 příspěvek k připojištění 
 další vzdělávání     Požadujeme: 

 občanství České republiky 
 věk nad 18 let 
 plná způsobilost k právním úkonům 
 bezúhonnost 
 minimálně střední vzdělání s maturitou 

Policie České republiky      
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 
Lidické nám. 899/9 
Ústí nad Labem       

telefon: 974 421 750 
mobil: 727 917 225 
e-mail: krpu.nabor@pcr.cz 

14.00 – 17.00 

PROHLÍDKA PROSTŘEDÍ CELÉ ŠKOLY

• ukázky různých metod výuky

• prezentace akcí školy

PREZENTACE PŘÍSPĚVKŮ NAŠICH ŽÁKŮ 

Z DĚTSKÉ KONFERENCE

14:30  STROMY

Anežka Šedivá, Ema Kubicová, 

Kateřina Špinková

15:00 RUMBURSKÁ VZPOURA

Dominik Lhoták, Jan Ďurčo

15:30 KUCMOCH

Vojtěch Záhorský, Aneta Medžidová, 

Pavel Ferenc

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO RODIČE

• 14:00 – 17:00 kavárna pro rodiče

• 15:00 Setkání s odbornou tématikou - 

Feuersteinova metoda instrumentálního 

obohacování, jedná se o program určený pro 

děti i dospělé, jehož podstatou je „učit se, 

jak se učit“.

ZÁJEMCI O INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

SE MOHOU ZÚČASTNIT VÝUKY 

OD 8.00 DO 11.00.  

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH 

PRVŇÁČKŮ

zápis do prvních tříd proběhne dne 9. 4. 2018

Tešíme se na Vás
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Hasiči zhodnotili 
rok 2017

Statistika zásahů za rok 2017 

V sobotu se sešli členové hasičského sboru na 
výroční schůzi, kde hodnotili rok 2017. Aktivit měli 
opravdu hodně: pomoc městu, KČT, Klubu cyklistiky 
a ostatním při akcích Den Českého Švýcarska, Tour 
de Feminin, Pohádkový les, čištění Křinice, oslavy 
Pivovaru Falkenštejn, hasičský bál, partnerská 
setkání s  německými hasiči z  Obersunnersdorfu... 
Hasiči také vedou zájmový kroužek mladých 
hasičů, se kterými se scházejí pravidelně ve středu 
16-17 hod, ale také pro ně pořádají mnoho výjezdů. 
Výjezdová jednotka vyjela loni k  48 událostem 
(nárůst od roku 2016 o 100%). Jen tuto neděli vyjeli 
2x, v lednu mají tedy již 16 výjezdů. 
Děkujeme.

V minulém roce jsme vyjížděli k celkem čtyřiceti osmi událostem.
Z toho – požár - 12x, dopravní nehoda - 5x, technická pomoc - 23x,

únik nebezpečných látek - 3x, taktické cvičení - 2x, planý poplach - 3x.

Dvakrát jsme vyjížděli i mimo náš hasební obvod.

1. pomoci kolegům do Jiříkova na požár obytného domu - pomoci složkám IZS do Rumburku s aktivním 

pátráním po osobě se sklony k sebevraždě, 

Došlo i k tragickému požáru, při kterém byly usmrceny dvě osoby.

Proběhla námětová cvičení - společně s  JSDH Rybniště; nácvik pohybu v  zakouřeném prostředí. Výcvik 

nositelů IDP a  taktika zásahu. Společně s HZS Varnsdorf; záchrana osoby po pádu z útesu. Prohloubení 

znalostí pátrání a spolupráce s lezeckou skupinou.

Koncem října nás postihla i  větrná smršť Herwart. Během celého dne jsme ofi ciálně zasahovali u  osmi 

událostí. Dle našich statistik bylo událostí asi šestnáct.

VD Lukáš Šimůnek
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Inovativní vzdělávání 
a den otevřených dveří 
v ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Mnoho nových škol prezentuje inovativní vzdělávání. Říká 

se že, nepřipravuje děti na život, protože už životem jsou. 

Hranice mezi školou a realitou se v nich stírá.

S touto metodou výuky již třetí rok pracuje ZŠ a MŠ v Krásné 

Lípě. Jaké jsou principy, na co by se měli rodiče vlastně 

ptát? Zveme Vás mezi nás a  nabízíme možnost podívat 

se do výuky a  diskutovat o  těchto principech a  hloubce 

jejich náplně. Den otevřených dveří v ZŠ Krásná Lípa bude 

probíhat dne 28. 2. od 8:00 hod. do 11:00 hod. kde současně 

budete mít možnost konzultace s  Montessori lektorkou 

Zuzanou B. Prémou a  od 14:00 do 17:00 hod. si můžete 

prohlédnout prostředí školy.

Také v  MŠ Sluníčko Krásná Lípa budete mít možnost dne 

28. 2. 2018 od 8:00 hod. do 11:00 hod. navštívit výuku 

a  dohodnout si konzultaci s  metodičkou Kateřinou 

Janouškovou o  přípravě na inovativní vzdělávání v  MŠ. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

RNDr. Ivana Preyová



strana 515. února 2018

Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“

26. reprezentační 
ples Města 
Krásná Lípa

Pracujeme 
s německými školáky

Recitační soutěž 
školní koloČtyři žáci 9. ročníku se zúčastnili soutěže „Řemeslo 

má zlaté dno“, kterou pořádala střední škola ve 

Varnsdorfu. Akce pro nás začala v  8:10 hodin, 

sešli jsme se u  školy a  školním autem jsme dojeli 

do Varnsdorfu, ve třídě střední školy jsme se sešli 

s  dalšími šesti družstvy základních škol z  okolí. 

Dostali jsme poučení o pravidlech akce, následovaly 

různé pokyny, kterými se máme řídit, a pak už jsme 

šli soutěžit.

První část soutěže byla praktická. Každý člen našeho 

družstva si vybral jedno řemeslo, a  tak se z  nás 

stali na chvíli elektrikář, zámečník, automechanik 

a  truhlářka. V  dílnách jsme pracovali samostatně 

na zadaném úkolu. Tomáš sestavoval svítící kruh, 

Lukáš vyráběl plechovou krabičku, Jakub opravoval 

duši kola a Bára sestrojila krmítko pro ptáky. Práce 

v  dílnách nám trvala dvě hodiny, dohlíželi na nás 

mistři odborného výcviku spolu s  žáky střední 

školy, kteří nám občas i  pomohli s  prací. Výsledek 

našeho snažení byl označen, aby následně porota 

mohla určit pořadí podle toho, jak se nám práce 

vydařila.

Druhá část soutěže byla teoretická. Ve dvou třídách 

byly na lavicích připraveny kvízové otázky, na které 

jsme museli odpovědět, tentokrát už celé družstvo 

společně. Většinou to byly otázky z  fyziky nebo 

matematiky.

Potom jsme už jen počkali, až vedoucí celé akce 

naše snažení vyhodnotí. Vyhlášení výsledků se 

zúčastnil i pan Jakubec, ředitel varnsdorfské školy.

Akce se nám moc líbila, mohli jsme si vyzkoušet 

něco nového, z  výsledků naší práce jsme měli 

dobrý pocit.

(Tomáš Krčmář, Jakub Špulák, Lukáš Vobora 

a Barbora Fritscheová)

Reprezentační ples města Krásná Lípa, letos již 

26. ročník, začal v  sobotu 20. ledna krátce po 

20:00 hodině v  kulturním domě slavnostním 

zahájením místostarostkou Janou Drobečkovou. 

Moderátorského mikrofonu se ujal Miroslav Vais. 

Pak už "slovo" patřilo kapele Vitamín a gymnastům 

z  Rumburku, kteří zde měli celkem dvě úžasná 

vystoupení. Na programu byla i  barmanská show 

Michala Nováka, který své vystoupení doplnil 

o  působivé UV show. Nechyběla bohatá tombola 

a  zhruba hodinu před půlnocí byli vylosováni 

výherci hlavní tomboly. Velké poděkování patří 

organizačnímu týmu, účinkujícím, skvělé kapele, 

hostům a  sponzorům za úžasnou atmosféru 

a bohatou tombolu.

 V lednu jsme navštívili naše kamarády v Německu. 
Náš autobus měl sice malé zpoždění, ale to 
nám vůbec nevadilo. Po cestě jsme koukali na 
zasněženou krajinu. Když jsme přijeli do Putzkau, 
děti nás mile přivítaly. Potom jsme se rozdělili do 
dvou skupinek. Jedna skupina šla do pracovních 
dílem vyrábět věšáčky na klíče, druhá se učila 
o stromech a o dřevu. Potom jsme se vyměnili. Po 
tak náročné práci jsme šli na oběd. Měli jsme řízek, 
brambory a zeleninu. Po obědě jsme se rozloučili, 
nasedli do autobusu a  vydali se zpět do Krásné 
Lípy. Už se moc těšíme na další setkání.

Za celou skupinu Mirka K. 

Čerstvý lednový sníh nám přivál každoroční 
recitační soutěž a její účastníky, kteří reprezentovali 
všechny čtyři věkové kategorie. Opětovně jsme se 
potýkali se stále nižším počtem žáků, kteří jsou 
ochotni věnovat svůj čas a úsilí také mimoškolním 
dobrovolným aktivitám. 
Výkony byly vyrovnané. V  nejmladší kategorii 
však dva přednesy zastínily ostatní, a  proto 
Tomáš Vrabec společně s  Annou Steklou budou 
reprezentovat naši základní školu v městském kole 
v Rumburku.

Pořadí – kategorie I. – III. ročník:            
1. místo – Tomáš Vrabec
2. místo – Anna Steklá
3. místo – Jiřina Deusová

Pořadí – kategorie IV. a V. ročník:           
1. místo – Anna Kacálková
2. místo – Petr Hercog
3. místo – Bára Martinková

Všem žákům děkujeme za to, že překonali strach 
a  trému a  připravili nám hezké odpoledne. 
Osobní poděkování patří naší báječné Michalce 
Chňapkové.
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Masopust 2018 
v Krásné Lípě

Nejsevernější zimní stanování, 
36. ročník

Povolením obchůzky starostou města a  předáním symbolického městské-
ho klíče byl v  sobotu 10. února na Křinickém náměstí zahájen letošní ma-
sopust. Po obchůzce maškar městem se v masopustním veselí pokračovalo 
v  Aparthotelu Lípa. Letošní masopust již potřicáté uspořádali krásnolipské 
folklorní soubory Dykyta a Lužičan.

Na Kamennou Horku se na 36. ročník Nejsevernějšího zimního táboření sjelo 
33 táborníků ze všech koutů naši země. Tradiční místo v okolí Vlčí hory byli 
pořadatelé pro absenci jakéhokoliv zázemí již v loňském roce nuceni změnit. 
Nové tábořiště, které je na základně ČSOP na Kamenné Horce, je s výhledem 
na dominantní Vlčí horu velmi dobrou náhradou. Počasí, připomínající pozd-
ní listopad, provázelo účastníky až do nedělního rána.
Od pátečního odpoledne průběžně přijíždějící účastníci věnovali večer spo-
lečnému posezení při kytaře. Sobotní den byl věnován vedenému výletu do 
málo známého okolí, nebo individuální turistice. Hlavním večerním progra-
mem byla přednáška otce a syna Habrových o Srí Lance. Po přednášce přišly 
ke slovu opět kytary a zpěv. Táborníky čekala lehce mrazivá noc a probuzení 
do jiskřivého rána s výhledem na ojíněný vrchol Vlčí hory. Všichni ocenili bo-
hatý sortiment občerstvení a servis pořadatelů.
Malá statistika:
Jednu noc tábořilo 18 stanujících, teplota -1°C, dvě noci 33 stanujících, teplo-
ta -9°C. Bylo postaveno 14 stanů, sněhová pokrývka žádná. Nejvzdálenějším 
účastníkem byl Tomáš Konečný z Olomouce, nejstarším Petr Zvolenský roč-
ník 1940 z Litoměřic a nejmladším účastníkem byl Maxík Zahradníček ročník 
2014 z Petrova Prahy-západ.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.

Václav Hieke 

I. Hlavní program
Závěry z jednání 17. ZM 
Usnesení RM č. 56 – 01/2017  
RM projednala průběh a  závěry z  jednání 
17. ZM a ukládá M. Hlavové doplnit eviden-
ci palivového dřeva o odebrané dřevo zaří-
zeními města. 
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 186/2, k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 56 – 
02/2017   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 186/2 
o  výměře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Evě Kamberské, by-
tem Nemocniční 554/14, Krásná Lípa s tím, 
že v  případě podání žádosti o  odkoupení 
uvedeného pozemku pro výstavbu RD bude 
výpovědní doba 3 měsíce.  
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 56 – 03/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout po-
zemky:
- p. p. č. 722/1 o výměře 505 m2, 
 k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 722/2 o výměře 174 m2, 
 k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 56 o výměře 2363 m2, 
 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
-  p. p. č. 60 o výměře 3226, 

 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
-  p. p. č. 54/2 o výměře 191 m2, 
 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
-  p. p. č. 48/2 o výměře 1633 m2, 
 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
-  p. p. č. 50 o výměře 2201 m2, 
 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
-  p. p. č. 28/3 o výměře 971 m2, 
 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
-  p. p. č. 36 o výměře 1580 m2, 
 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 
Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 56 – 04/2017   
RM se seznámila se žádostí Petra Čapka 
o znovuprojednání ukončení nájmu bytu č. 
2, Nemocniční 952/18. RM trvá na ukonče-
ní nájmu bytu. 
Žádost o kladné stanovisko 
Usnesení RM č. 56 – 05/2017   
RM projednala žádost společnosti VENDU-
TO s. r. o. se sídlem Branická 213/53, Praha 
4, IČ 03331652 o  přehodnocení usnesení 
RM č. 52-10/2017 a trvá na nevydání klad-
ného stanoviska k záměru výstavby a pro-
vozování souboru podporovaných bytů. 
Finanční příspěvek 
Usnesení RM č. 56 – 06/2017   
RM projednala žádost Nadačního fondu 
Folivora se sídlem Myslivečkova 22/2, Ústí 

USNESENÍ   z 56. zasedání Rady města 

Krásná Lípa konaného dne 18. 12. 2017

 www.krasnalipa.cz 
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Emoji ve filmu 

91 minut. 
 Mládeži p ístupno. 

Vstupné 40,- K .  eská verze. 
 

Zahradnictví : Dezertér 
Zahradnictví

 
 

 

Zahradnictví : Nápadník 

Ned le18.3. 
1500 hodin 

       St eda 7.3. 
      1730 hodin 

    Hurvínek a kouzelné muzeum 
Hurvínek a kouzelné muzeum

. 85 min. 
– komedie. eský. 

. Vstupné 40,- K .                             

St eda 14.3. 
1900 hodin 

St eda 21.3. 
1900 hodin 
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nad Labem a neschvaluje poskytnutí fi nančního příspěv-
ku. 
III. Různé
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 56 – 07/2017   
RM bere na vědomí ukončení smluv o  nájmu pozemků 
k 31. 12. 2017:
-  Vojtěch Šulc, bytem Nemocniční 1156/16, 
 Krásná Lípa, č. smlouvy 2003/23/15-116,
- Antonie Kolková, bytem Masarykova 25/9, Krásná Lípa, 
č. smlouvy 2003/23/15-060, 98/23/70/026. 
Prodloužení platnosti smluv na pronájem 
pozemků 
Usnesení RM č. 56 – 08/2017   
RM schvaluje prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2022 
u  smluv o  nájmu pozemků dle upraveného seznamu. 
V  případě zájmu o  odkoupení pozemku nebo v  případě 
veřejného zájmu bude výpovědní doba 3 měsíce. 
Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem po-
zemku 
Usnesení RM č. 56 – 09/2017   
RM schvaluje prodloužení následujících smluv o  nájmu 
pozemku do 31. 12. 2018: 
- smlouva č. 2017/23/15-78 (nájemce 
 Mgr. Jana Moravcová, bytem Partyzánů 
 1615, Varnsdorf),
-  smlouva č. 2016/23/15-44 (nájemce Jitka 
 Teplá, bytem Nemocniční 1137/6, 
 Krásná Lípa),
-  smlouva č. 98/23/70/020 (nájemce Margita 
 Hryzáková, bytem Pražská 2956, Varnsdorf).
Dodatek ke smlouvě č. 2009/23/15-86 
Usnesení RM č. 56 – 10/2017   
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2009/23/15-86 (ná-
jemce Zdeněk Vrabec, bytem Mánesova 294/24, Krásná 
Lípa), kterým se upravuje výměra p. p. č. 1789/1, 
k. ú. Krásná Lípa z 2362 m2 na 1449 m2. 
Prodloužení platnosti smluv na pronájem 
pozemků 
Usnesení RM č. 56 – 11/2017   
RM neschvaluje prodloužení doby nájmu u  smlouvy č. 
2013/23/15-439 (nájemce Sandra Enthalerová, bytem 
Cvikovská 2874, Česká Lípa). 
Nebytové prostory - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 56 – 12/2017   
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní smlouvy č. 
2015/22/26 - 331, uzavřené s Šárkou Husákovou, bytem 
Jarošova 2838, Varnsdorf na pronájem nebytových pro-
stor 
č. 4, Masarykova 246/6, z  důvodu uvolnění prostor pro 
potřeby města, k 31. 1. 2018. 
Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 56 – 13/2017   
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví 
Ivanky Valdés, bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa. 
Sběrný dvůr Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 56 – 14/2017   
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Sběrný 
dvůr Krásná Lípa" v rámci dotačního titulu "OPŽP - Výzva 
č. 69 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 
odpadů, spec. cíl 3.2.1 - Výstavba a modernizace zařízení 
pro sběr, třídění a úpravu odpadů". 
T-KLUB Krásná Lípa - Usnesení RM č. 56 – 15/2017   
RM schvaluje Výzvu k  podání nabídek včetně zadávací 
dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení na sta-
vební práce dle zákona č. 134/2016 Sb. na realizaci díla 
"T-KLUB Krásná Lípa", dle předloženého návrhu. 
Koncesní smlouva - dodatek č. 3 
Usnesení RM č. 56 – 16/2017   
RM schvaluje dodatek č. 3 ke koncesní smlouvě o nájmu 
a provozování kanalizací 

č. 2015/19/14 – 292 s fi rmou Severočeské vodovody a ka-
nalizace, a. s., IČ 49099451, Přítkovská 1689, Teplice, dle 
předloženého návrhu. RM pověřuje starostu města podpi-
sem dodatku, a  to po obdržení souhlasného stanoviska 
SFŽP ČR k  uzavření dodatku a  po obdržení předchozího 
stanoviska Ministerstva fi nancí ČR ke změně závazku 
z koncesní smlouvy.
RM bere na vědomí kalkulaci ceny stočného pro rok 2018 
ve výši tzv. solidární ceny vyhlašované SVS, a. s. 
Oprava křížků v Krásné Lípě 2017 
Usnesení RM č. 56 – 17/2017   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo č. 
2017/11/14-257 na realizaci díla "Oprava křížků v Krásné 
Lípě 2017" s BcA. Milošem Kubištou, se sídlem Kyjovská 
8/2, Krásná Lípa, IČ 01237829, dle předloženého návrhu. 
Rekonstrukce Křinice - otevření zakrytého 
profi lu - Usnesení RM č. 56 – 18/2017   
RM schvaluje vyprojektování lávky pro pěší v  rámci při-
pravovaného projektu fi rmou Povodí Ohře, a. s., na ote-
vření zakrytého profi lu toku Křinice v úseku za objektem 
č. p. 513, Varnsdorfská ulice.  
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/49/15-394 o zajiš-
tění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 
14. 1. 2011 
Usnesení RM č. 56 – 19/2017   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/49/15-394 
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 14. 1. 
2011 s fi rmou ELEKTROWIN a. s., IČ 27257843, se sídlem 
Michelská 300/60, Praha 4. 
Kupní smlouva 
Usnesení RM č. 56 – 20/2017   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabí-
dek uzavření Kupní smlouvy 
č. 2017/33/17 - 363 na dodání příkopového ramene s fi r-
mou PEKASS a. s., se sídlem Přátelství 987, Praha, IČ 
41693426, dle předloženého návrhu. 
Smlouva o  technickém zabezpečení volby prezi-
denta republiky 2018 
Usnesení RM č. 56 – 21/2017   
RM schvaluje Smlouvu o  technickém zabezpečení volby 
prezidenta republiky 
č. 2017/19/11 - 365 mezi městem Krásná Lípa a Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o., dle předložené-
ho návrhu. 
Pronájem NP - volba prezidenta 
republiky 2018 
Usnesení RM č. 56 – 22/2017   
RM schvaluje Smlouvu o  nájmu nebytových prostor č. 
2017/22/11-366 na pronájem volební místnosti pro vol-
bu prezidenta republiky v roce 2018 s Nobilis Tilia, s. r. o., 
se sídlem Krásná Lípa, Vlčí Hora 147, IČ 25497006. 
Sponzorský dar  
Usnesení RM č. 56 – 23/2017   
RM schvaluje uzavření Sponzorské smlouvy č. 2017/13/29 
- 370 o poskytnutí sponzorského daru na 26. reprezentač-
ní ples města Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a fi r-
mou Eurometalgroup s. r. o., Krásná Lípa, dle předložené-
ho návrhu. 
Den Českého Švýcarska - koncert  
Usnesení RM č. 56 – 24/2017   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování pořadu 
č. 2017/19/29 - 4 na akci Den Českého Švýcarska - večerní 
koncert mezi městem Krásná Lípa a agenturou PORTLESS 
s. r. o. se sídlem Pobřežní 18/16, Praha, IČ 29412838.  
Kostka Krásná Lípa, p. o. – změna Odpisového plá-
nu 2017 
Usnesení RM č. 56 – 25/2017   
RM schvaluje změnu Odpisového plánu 2017 příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa a odvod městu ve výši 85 
634 Kč.  

Kostka Krásná Lípa, p. o. - 3. rozpočtové opatření 
2017 
Usnesení RM č. 56 – 26/2017   
RM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu na rok 2017 
příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, dle předlože-
ného návrhu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – rozpočet 2018  
Usnesení RM č. 56 – 27/2017   
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kostka 
Krásná Lípa na rok 2018 dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
 Kostka Krásná Lípa, p. o. - roční odpisový plán pro 
rok 2018 
Usnesení RM č. 56 – 28/2017   
RM schvaluje Odpisový plán 2018 příspěvkové organizaci 
Kostka Krásná Lípa dle předloženého návrhu a  odvod 
městu ve výši 126 384 Kč.
 Kostka Krásná Lípa, p. o. - prodloužení smlouvy 
Usnesení RM č. 56 – 29/2017   
RM schvaluje prodloužení smlouvy o  poskytnutí dotace 
pro příspěvkovou organizaci Kostka Krásná Lípa od Nada-
ce AVAST do 30. 6. 2018. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – oprava 
Rozhodnutí 
Usnesení RM č. 56 – 30/2017   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa 
přijetí opravného rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace č.OPZ/2.1/064/0006280 na projekt Komunit-
ní centrumKostka. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací 
Usnesení RM č. 56 – 31/2017   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa 
přijetí dotací:
-  od Ústeckého kraje z  programu „Podpora Ústeckého 

kraje na sociální služby 
   2018 – malý dotační program“ ve výši 105 520,94 Kč,
-  od města Rumburk na zajištění sociálních služeb 2017 

ve výši 108 000 Kč,
-  POSOSUK2 – navýšení dotace o 380 100 Kč na rok 2017,
-  od Ústeckého kraje na dofi nancování sociálních služeb 

v roce 2017 z programu 
   "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - velká do-

tace 2017" ve výši 391 400 Kč 
    a 496 400 Kč. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací 
Usnesení RM č. 56 – 32/2017   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Ma-
teřská škola Krásná Lípa přijetí těchto dotací z  rozvojo-
vých programů MŠMT:
-  na fi nancování asistentů pedagoga pro děti, žáky a stu-

denty se sociálním 
   znevýhodněním na období září – prosinec 2017 ve výši 

45 288 Kč,
-  na podporu výuky plavání v základních školách v roce 

2017 ve výši 2 100 Kč,
-  na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regio-

nálního školství ve výši 
   162 445 Kč,
-  na zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepeda-

gogických zaměstnanců 
   regionálního školství ve výši 441 060 Kč.
-  na projekt Rozvoj vzdělávání v Základní škole a Mateř-

ské škole Krásná Lípa ve 
   výši 1 294 734 Kč od MŠMT. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - 1. RO 
Usnesení RM č. 56 – 33/2017   
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvko-
vé organizaci Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2017. 
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USNESENÍ   z 57. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 8. 1. 2018 

I. Hlavní program
Kanalizace Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 57 – 01/2018   
RM schvaluje podání žádosti o prominutí odvodu za údaj-
né porušení rozpočtové kázně při výběru dodavatele ve-
řejné zakázky projektu Kanalizace Krásná Lípa a současně 
schvaluje podání žádosti o  posečkání s  placením této 
daně, případně vč. penále. RM ukládá starostovi města 
připravit podání žaloby proti rozhodnutí Odvolacího fi -
nančního ředitelství, Masarykova 427/31, Brno.
III. Různé
Schválení projektu 
Usnesení RM č. 57 – 02/2018   
RM schvaluje realizaci projektu "Umění nezná hranic" ze 
Společného fondu malých projektů v  EEL 2014 - 2020 
a podpis Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 2018/15/19 
– 46 dle přílohy.
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 57 – 03/2018   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky dle předloženého návrhu. 
Parkoviště v ul. Pražská 
Usnesení RM č. 57 – 04/2018   
RM se seznámila se studií parkoviště v Krásné Lípě v ul. 
Pražská vypracovanou Ing. arch. Evou Cerhovou a s nabíd-
kou fi rmy ProProjekt s. r. o., IČ 25487892, se sídlem Staro-
křečanská 34, Rumburk na vypracování projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení včetně kontrolního 
rozpočtu a  inženýrskou činnost k  tomuto parkovišti. RM 
schvaluje zpracování PD včetně kontrolního rozpočtu a in-
ženýrské činnosti v  rozsahu a  ceně dle předložené 
nabídky. 

Činnost VJPO SDH Krásná Lípa v roce 2017 
Usnesení RM č. 57 – 05/2018   
RM projednala statistiku zásahů Výjezdové jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů Krásná Lípa za rok 2017 a ukládá 
starostovi města vyjádřit poděkování členům VJPO SDH za 
činnost. 
Bezúplatný převod 
Usnesení RM č. 57 – 06/2018   
RM schvaluje smlouvu o  bezúplatném převodu č. 
2018/35/11 - 2 na převod 11 ks sloupů - směrovek mezi 
městem Krásná Lípa a  obecně prospěšnou společností 
České Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná 
Lípa. 
Poskytování informací podle zákona
 č. 106/1999 Sb.  
Usnesení RM č. 57 – 07/2018   
RM bere na vědomí výroční zprávu v oblasti poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném 
přístupu k  informacím za rok 2017.RM bere na vědomí 
přehled žádostí o  podání informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 
2017. 
Den Českého Švýcarska - koncert  
Usnesení RM č. 57 – 08/2018   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  vystoupení č. 
2018/19/29 - 4 na akci Den Českého Švýcarska - koncert 
mezi městem Krásná Lípa a agenturou Oskar Hanh Agen-
cy s. r. o., se sídlem Sarajevská 1714/9, Praha 2, IČ 
02210622. 
 Sběr PET lahví  
Usnesení RM č. 57 – 09/2018   
RM schvaluje ceny do soutěže ve sběru PET lahví ve škol-
ním roce 2017/2018 v ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. a jejich 

předání pro nejlepší třídy a  jednotlivce. Třídy: 1. místo 
3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč, 3. místo 1 500 Kč.  Mateřské 
školy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč. Jednotlivci: 
1. místo cena v hodnotě 1 000 Kč, 2. místo cena v hodnotě 
600 Kč, 3. místo cena v hodnotě 400 Kč, 4. - 25. místo ceny 
v celkové hodnotě 3 000 Kč, rozdělené volným výběrem 
soutěžících - pořadí podle počtu odevzdaných lahví. Sou-
těž bude uzavřena v červnu 2018. 
 Zapůjčení prostor KD  
Usnesení RM č. 57 – 10/2018   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního 
domu na kontrolu trasy a  start akce Brtnické ledopády 
dne 3. 2. 2018 v době od 6:00 do 15:00 hodin. 
IV. Informace - Informace   
RM projednala následující informace a zápisy: 
-  Dopis od Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2017 ve 

věci odročení jednání,
-  Dopis pro MŽP V. Dolejského ze dne 28. 11. 2017 - reak-

ce na vyjádření k některým investičním projektům,
-  Dopis od MŽP V. Dolejského ze dne 20. 12. 2017 ve věci 

investičních projektů,
-  Dopis od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-

kových ve věci bezúplatného převodu Dittrichovy hrob-
ky,

-  Dopis od KŘP ÚK ve věci místní úpravy provozu na po-
zemních komunikacích,

-  Zápis z  jednání Komise výstavby a životního prostředí 
ze dne 5. 12. 2017,

-  Zápis z  jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 
2. 1. 2018. 

Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart

ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - změna odpisového plá-
nu 2017 
Usnesení RM č. 56 – 34/2017   
RM schvaluje změnu ročního odpisového plánu příspěv-
kové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2017, která nastala 
k 1. 12. 2017 dle předloženého návrhu a současně schva-
luje odvod z FRIM příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa v celkové výši 1 163 391, 40 Kč. 
Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. 
o. na rok 2017 
Usnesení RM č. 56 – 35/2017   
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - 
upravený rozpočet k 28. 11. 2017 příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předlože-
ném znění. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - rozpočet 2018  
Usnesení RM č. 56 – 36/2017   
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa pro rok 2018 dle předloženého návrhu. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - odpisový plán 2018  
Usnesení RM č. 56 – 37/2017   
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2018 
dle předloženého návrhu a současně schvaluje odvod 
z fondu reprodukce majetku (investičního fondu) ZŠ a MŠ 
Krásná Lípa, p. o. v celkové výši 1 251 324 Kč. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - fi nancování akcí z FRIM  
Usnesení RM č. 56 – 38/2017   
RM schvaluje čerpání účelově vázaných fi nančních pro-
středků z FRIM za rok 2017 u příspěvkové organizace Zá-
kladní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, dle předlože-
ného návrhu. RM schvaluje navýšení čerpání prostředků 
z FRIM na akci "Výměna poškozeného výměníku a řídící-
ho systému přetlakové haly na sportovním areálu" ve 
výši 154 433 Kč. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti 
Usnesení RM č. 56 – 39/2017   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa podání žádosti na projekt 
„Infrastruktura ZŠ v  Krásné Lípě - Učebna fyziky a  che-
mie“ v rámci 2. výzvy MAS Český sever - IROP - Zvyšování 
kvality vzdělávání 
s  předpokládanými celkovými výdaji projektu ve výši 
2 398 400,83 Kč.
RM schvaluje fi nancování vlastního podílu ve výši 5% 
z FRIM příspěvkové organizace.
Křinice Krásná Lípa, s. r. o. - podnájem 
Usnesení RM č. 56 – 40/2017   
RM projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o dodávce TE 
a Podnájemní smlouvu 
s  ČEZ Energo, s. r. o. a  schvaluje podnájem společnosti 
Křinice Krásná Lípa s. r. o. se společností ČEZ Energo s. r. 
o., IČ 29060109 se sídlem Karolinská 661/4, Praha.  

Směrnice  
Usnesení RM č. 56 – 41/2017   
RM ukládá vedoucí fi nančního odboru Bc. Michaele So-
chové přepracovat Směrnici č. 8 k závodnímu stravování 
v souladu s platnou legislativou od 1. 1. 2018. 
Činnost p. o.  
Usnesení RM č. 56 – 42/2017   
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvko-
vých organizací města, mimořádnou odměnu RNDr. Iva-
ně Preyové, ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná 
Lípa dle předloženého návrhu. 
10. rozpočtové opatření 
Usnesení RM č. 56 – 43/2017   
RM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Krásná Lípa pro rok 2017 v předloženém znění. 
Kalendář akcí kulturního domu na leden 2018 
Usnesení RM č. 56 – 44/2017   
RM bere na vědomí plán akcí kulturního domu na měsíc 
leden 2018, dle přílohy. 
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů RM 
Usnesení RM č. 56 – 45/2017   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů 
z RM. 

Jan Kolář
 Jana Drobečková


