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Čtvrtek 1. března
Příští číslo vyjde za dva týdny

Nová trasa Českým Švýcarskem Vzduch nula, 
voda o dva 
stupně víc

V pátek 9. 2. se v Krásné Lípě sešli zástupci Klubu 
českých turistů, Destinační agentury České Švý-
carsko o. p. s., se zdejším starostou Janem Kolářem 
a  děčínským senátorem Zbyňkem Linhartem, aby 
projednali možnost pokračování krušnohorské hře-
benové trasy přes České Švýcarsko. 
Pěší turistika prožívá Evropě nebývalého rozmachu, 
ovšem turisté jsou čím dál náročnější na zážitek 
z  trasy. Na základě dlouholetého zkoumání cho-
vání a  potřeb pěších turistů byl vytvořen systém 
evropské certifi kace pěších tras. Ten klade důraz 
na přírodní (nikoli asfaltový) povrch trasy, pestrost 
z hlediska přírodních a kulturních zajímavostí, do-
stupnost ubytování, stravování a  veřejné dopravy 
apod. Podle tohoto systému již bylo v Evropě certi-

fi kováno několik desítek turistických tras a mj. také 
trasa Kammweg na saské straně Krušných hor. 
Praxe ukazuje, že nálepka "kvalitní trasa Evropy" 
dokáže přitáhnout nové turisty a zvýšit návštěvnost 
daného regionu. Považujeme proto za důležité za-
vést systém certifi kace pěších tras i v Česku a pod-
pořit rozvoj cestovního ruchu tímto směrem. 
Krušnohorská hřebenovka včetně jejího pokračo-
vání přes České Švýcarsko se nabízí jako pilotní tra-
sa, která by se o toto mezinárodní ocenění mohla 
ucházet. V tomto ohledu ale bude důležitá podpo-
ra ze strany krajů a obcí. Pro ně může být trasa do 
budoucna přínosem a  novou atraktivitou, s  níž se 
mohou prezentovat u nás i v zahraničí. 

Na čtyři desítky otužilců a ještě početnější skupina 
diváků se sešla v neděli odpoledne na hrázi rybní-
ka Cimrák. Tam se již popáté na jeden den otevřela 
Krásnolipská otužilecká plovárna. Připravena byla 
vodní plocha vyřezaná v  15 cm silném ledu. Otu-
žilci přijeli z celého Šluknovského výběžku, nejpo-
četněji byli zastoupeni z Varnsdorfu a Mikulášovic, 
několik dalších bylo z Rumburku. Krásná Lípa měla 
tentokráte rekordní zastoupení celkem čtyř plavců. 
Asi tím nejzajímavějším účastníkem byl známý he-
rec Pavel Nový.
Na otužilecké plavání navazovala ukázka technik 
záchrany tonoucího, kterou zajistili dobrovolní 
hasiči z Varnsdorfu. Další program byl pak připra-
ven v nedalekém Kulturním domě. Po statistickém 
shrnutí otužileckých aktivit následovala beseda 
s  Pavlem Novým, a  to napříč tématy, o  otužová-
ní, o současné tvorbě i o vzpomínkách na dětství 
na Šumavě.  Přednáškový blok následně uvedla 
docentka Lenka Slavíková z UJEP Ústí nad Labem 
s tématem Funkce a poslání vodní hladiny ve veřej-
ném prostoru a o blahodárných účincích celotělo-
vé kryoterapie (krátkodobé vystavení lidského těla 
teplotě cca minus 110-150 st. C) podrobně poho-
vořil Ing. Milan Hulán.
Na závěr celého dne byl promítnut český fi lm Bába 
z ledu, kde jednu z hlavních rolí hraje právě Pavel 
Nový. Film má aktuálně 15 nominací na fi lmovou 
cenu Český lev.                  J. Kolář
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Mobilní zákaznické 
centrum 
Severočeských vodovodů 
a kanalizací

V  podstatě vše potřebné, co na běžném 
zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, 
přihlášení, donést podklady k  žádostem na 
zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši 
záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru apod.) 
vyřídíte v  mobilním zákaznickém centru přímo 
na krásnolipském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 12:00 do 14:00 h.
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30. 4. 2018. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 
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!

Asistent prevence kriminality
KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na  tomto 
telefonním čísle: 723 255 954.

Nabízíme k pronájmu nebytový 
prostor v centru města
Nabízíme k  pronájmu nebytový prostor 
v Masarykově ulici č. 16/1 o velikosti 54,02 m2 za 
smluvní nájemné 2287 Kč/měsíc. Více informací 
na MěÚ Krásná Lípa, Lada Hrnečková nebo Petr 
Oliva, kancelář č. 11, tel.: 412 354 823, 777 938 
653.

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.

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

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční 
v  pondělí 12. 3. 2018 ve Vlčí Hoře a  v  Zahradách a  ve 
čtvrtek 1. 3. 2018 v  Krásné Lípě. Dále pak v  pondělí 
26. 3. 2018 ve Vlčí Hoře a  v  Zahradách a  ve čtvrtek 
15. 3. 2018 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TS Krásná 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):
1. 10. 2017 začal 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

TJ zhodnotila rok 
2017

„Poradna v kostce“ – cesta k oddlužení

Poděkování

Dne 6. 2. 2018 se konala Valná hromada TJ 
Krásná Lípa. Setkání se konalo za účasti zástupců 
jednotlivých oddílů, předsedy, sekretáře 
i  hospodářky. Za každý jednotlivý oddíl byla 
předložena Zpráva o činnosti za rok 2017, přehledy 
členů, úspěchů i neúspěchů, potřeb atp. Předseda 
TJ Krásná Lípa Milan Pešír poděkoval městu 
za spolupráci a  pomoc, zejména také pomoc 
technických služeb, zástupci oddílů se k děkování 
přidali. Projednával se problém získání nových 
členů z řad dětí, dělaly se nábory, v letošním roce 
se plánuje náborové akce zopakovat. Hospodářka 
paní Sojková přednesla Zprávu o  hospodaření 
jednotlivých oddílů. 

„Poradna v  kostce“ nabízí již osmý rok občanům 
Krásné Lípy a  dalších měst Šluknovska  službu 
Odborné sociální poradenství. V  průběhu svého 
působení pomohla řešit klientům poradny 
problémy z různých oblastí života, zejména se však 
jednalo o  zadlužení, exekuce, insolvence a  dále 
problémy v  oblasti rodinných a  partnerských 
vztahů, rozvody a  majetko-právní spory. Cílem 
poradny je pomoci klientům nalézt řešení jejich 
problému v co nejkratším čase. 
V  Kostce nabízíme také dluhové poradenství 
a  zpracování návrhu na oddlužení. S  klientem 
většinou spolupracujeme po dobu nezbytnou pro 
shromáždění všech podkladů a jejich posouzení, až 
po odeslání návrhu soudu. Od 1. července 2017 je 
účinná novela insolvenčního zákona, která mimo 
upravila to, že již nelze, aby si dlužník insolvenční 
návrh u soudu podal sám. Musí si najít oprávněnou 
osobu (advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční 
správce nebo pověřená osoba), která ručí za kvalitní 
zpracování. Pozitivní je to, že novela insolvenčního 
zákona upravila cenu za sepsání a podání návrhu, 
jejíž maximální výše činí 4.000,-Kč bez DPH, 
a  v  případě společného návrhu manželů jde 
o  částku 6.000,-Kč. Méně příjemné je, že se řada 
oprávněných osob rozhodla za uvedenou cenu 
tuto službu neposkytovat. V Kostce máme dohodu 
s právníkem, který pro naše klienty, za uvedených 
podmínek insolvenční návrh zpracuje a podá. Jsme 
tedy schopni podpořit klienta i v případě, pokud se 

rozhodne pro oddlužení.
Poskytování sociální služby fi nančně podporuje 
Ústecký kraj a obce z regionu.

Konzultační hodiny poradny: 

Pondělí     10.00 – 17.00 (15.00 – 17.00 bez objednání)

Středa       08.00 – 15.00 (13.00 –15.00 bez objednání)

Do poradny je vhodné se telefonicky objednat na 
čísle 777 925 302, nebo elektronicky na e-mailové 
adrese hanzlicek@komunitnicentrum.com.
JUDr. Miloš Hanzlíček, odborné sociální poradenství

Za oba pořádající folklorní soubory i  za všechny 
další osoby zúčastněné v  letošní masopustní 
obchůzce v  našem městě děkuji všem, kdož nás  
při našem putování přijali u  svých dveří a  nabídli 
nám pohoštění. Bez jejich pochopení a vstřícnosti 
bychom tento tradiční lidový zvyk nemohli dále 
provozovat a  bylo by to škoda, neboť v  Krásné 
Lípě se letos pořádal již 30. Masopust a zde tehdy 
obnovený zvyk se stal inspirací i  pro další obce 
a  města ve Šluknovském výběžku a  též i  pro 
skanzen  v Zubrnicích. Všem zainteresovaným patří 
náš velký dík.

 J. P. Škoda, FS Dykyta
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Sousedská 
všímavost

Provázíme rodiny v obtížné životní situaci

Poslední únorová sobota patřila 
dětem a jejich maskám

Žijí vedle nás, často velmi skromně, bez nároků 

na pomoc a  pozornost. Lidé, kteří se dostanou 

do těžké životní situace. Aby se opět postavili 

na vlastní nohy, někdy stačí jen málo, a  lépe 

hned, dokud jsou problémy řešitelné. Tak to bylo 

i u  jedné starší ženy, o které se dozvěděla terénní 

pracovnice Kostky právě od jejich sousedů. Paní 

neměla peníze na topení ani na chod běžné 

domácnosti, nájem začala platit nepravidelně. Paní 

propadala beznaději, svou fi nanční situaci začala 

řešit půjčkami od nebankovních společností. 

Terénní pracovnice situaci prověřila a  zahájila 

jednání s  úřady i  věřiteli. Celkově se podařilo 

zabránit dalšímu zadlužování, nastavil se rozpočet 

domácnosti a  naplánovalo se postupné splácení 

dlužných částek. Dnes je paní celkově psychické 

pohodě a její situace je stabilizovaná.

Sociální služby Terénní programy poskytuje Kostka 

Krásná Lípa od roku 2008. Jedním z  cílů sociální 

služby je ulehčit orientaci klienta služby v  jeho 

životní situaci, podpořit ho v hledání možných řešení 

a  posilovat jeho důvěru ve vlastní kompetence. 

Sociální práce probíhá v  domácnostech či 

v terénu. V roce 2017 byl celkový počet dospělých 

klientů 220 a dětí 57, došlo k 1723 kontaktům. Ve 

zmíněném roce se nejvíce řešila témata v  oblasti 

bydlení, zaměstnanosti a  předlužení. Sociální 

služba spolupracuje s dalšími návaznými službami 

v  souvislosti se zakázkou klienta. Tato služba je 

poskytována díky fi nanční podpoře Úřadu vlády 

ČR, města Krásná Lípa a Ústeckého kraje.   

Za Terénní programy,

Bc. Ilona Weinerová, sociální pracovnice

Marcela Jansová, terénní pracovnice

Někdy se situace v  rodině, kam Kostkou 

poskytovaná služba pro rodiny s  dětmi vstupuje, 

zdá být téměř neřešitelná. Nicméně pokud sociální 

pracovnice najde to semínko motivace v klientovi 

a  podpoří ho v  růstu, dějí se věci nečekané. Tak 

jako u  jedné rodiny, která s  naší službou začala 

spolupracovat na základě doporučení OSPOD. 

Jednalo se o matku, samoživitelku, se třemi dětmi, 

po léčbě drogové závislosti, v rodině byl stanoven 

soudní dohled. Děti chodily do školy minimálně, 

měly výchovné problémy a nedostatečný prospěch. 

Příprava do školy doma vůbec neprobíhala. Rodina 

žila v nevyhovujícím bytě. Po navázání spolupráce 

s  naší službou pracovnice docházela do rodiny 

dvakrát v  týdnu nebo dle dohody. Matka začala 

být aktivní a za podpory služby se jí podařilo získat 

jiné bydlení, následně proběhlo přestěhování 

rodiny. Pracovnice také zprostředkovala kontakt 

s  učiteli základní školy. Tam matku zpočátku 

doprovázela do chvíle, kdy začala probíhat lepší 

komunikace. Děti začaly chodit do školy a podařilo 

se předcházet či včas řešit nastalé problémy. Dále 

byla navázána spolupráce se Střediskem výchovné 

péče, kam matka s dětmi dochází již sama. Příprava 

do školy začala probíhat dvakrát v týdnu za účasti 

pracovnice, matka postupně rozvíjela rodičovské 

kompetence. Naučila se, jak s  dětmi pracovat 

samostatně a  jak je připravit do školy. Postupně 

se situace v  rodině stabilizovala a  péče o  děti je 

zajištěna podstatně lépe. Je tu prostor pro řešení 

dalších věcí, následovat bude snižování počtu 

návštěv a ukončení spolupráce.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi 

poskytují podporu rodinám v  obtížné sociální 

situaci, u  kterých je ohrožen vývoj dětí nebo 

fungování rodiny. Snahou je předcházet a snižovat 

míru sociálního vyloučení rodin prostřednictvím 

kvalitní a  profesionální spolupráce pracovníka 

s  rodinou. Služby jsou poskytovány především 

terénně v  přirozeném prostředí rodiny. Tu se 

Odpoledne plné soutěží, tance, karnevalové nálady a úžasných masek, tak lze v několika slovech shrnout 
dětský karneval, který se v sobotu 24. února konal v krásnolipském kulturním domě. Karnevalem i  letos 
provázeli Mirek Vais a DJ Jirka

pracovníci snaží motivovat a  podpořit v  tíživém 

období. Podporují rodiče v  jejich kompetencích, 

zůstávají v roli průvodce a usilují, aby se rodiče na 

řešení problému spolupodíleli a zodpovědnost za 

řešení situace zůstala na jejich straně.

Obsahem spolupráce je individuální sociální pomoc 

a poradenství při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování 

rodičovských schopností, dovedností 

a  kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, 

prevence zadlužení, ztráty bydlení, zaměstnání 

apod. Náplní služby je také zlepšení života dětí 

a  jejich úspěšnosti ve vzdělání včetně prevence 

předčasného ukončování jejich vzdělávání. Služba 

spolupracuje s dalšími institucemi v regionu.

Sociální služba působí v  obcích ve Šluknovském 

výběžku. Poskytování služby fi nančně podpořil 

Ústecký kraj, Evropská unie a  obce z  regionu. Ve 

službě pracuje v současné době 5 zaměstnanců – 

tři sociální pracovníci a dvě pracovnice v sociálních 

službách.  Za rok 2017 bylo podpořeno 60 rodin.  

Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí služby Kostka 

Krásná Lípa p. o.
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Cestování 
v knihovně

Prezentace o mediaci

Bruslení pro prvňáčky

Semináře pro šikovné žáky

Myslíme na zvířátka

V městské knihovně máme nový cestovatelský 
koutek, který obsahuje spoustu zajímavých 
turistických průvodců po různých zemích. Většinu 
těchto aktuálních turistických průvodců nám 
darovala Hana Volfová. Děkujeme.

Dne 7. 2. 2018 jsme navštívili střední školu ve 
Šluknově. Kde jsme měli přednášku o  mediaci 
pro učitele. Vysvětlovali jsme, co mediace obnáší 
a v jakých případech se používá. Myslíme si, že to 
učitele zaujalo. A i po prezentaci se ptali na otázky 
například, jak to zvládáme. Velice nás to potěšilo, 
a  jako dárek jsme dostali propisku s  jejich logem 
školy. A těšíme se na další setkání.

Jan Ďurčo a Dominik Lhoták, mediátoři

Dovolím si doplnit, že se jednalo o  setkání 
výchovných poradců základních a  středních škol 
Šluknovského výběžku. S  prezentací projektu 
našim klukům pomohla studenta kvinty Gymnázia 
Varnsdorf Agáta Veselá, taktéž peer mediátorka. 
Naši žáci si s  prezentací před tak náročným 
publikem poradili velmi dobře a přispěli tak k šíření 
dobrého jména naší školy. Pro připomenutí – 
mediace je způsob řešení konfl iktů mírovou cestou 
a  projekt Mediace do škol je pilotním projektem 
Agentury pro sociální začleňování při Úřadu 
vlády ČR. Na naší škole velmi přispívá ke zlepšení 
celkového klimatu školy.                          

PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka

V pátek 9. února se zúčastnili naši prvňáčci poslední lekce základního kurzu bruslení na zimním stadionu ve 
Varnsdorfu. Po celou dobu výcviku se žáci zdokonalovali ve svých pohybových schopnostech bruslení na 
ledové ploše. Všichni aktivní účastníci byli odměněni diplomem a sladkou odměnou. 

Na naší škole se snažíme reagovat na potřeby našich 
žáků. Víme, že zde máme mnoho dětí, které jsou 
šikovné a chtějí na sobě pracovat. Snažíme se jim 
poskytnout péči nejen v hodinách, ale nabízíme jim 
i další možnosti rozvoje. Spolupracujeme například 
s Dětskou Univerzitou Filozofi cké fakulty UK Praha. 
Přímo ve škole pro ně pořádáme semináře, které 
může volně navštívit každý žák. V  uplynulém 
pololetí to byl matematický seminář, který vedl 
pan učitel Jakub Rattay a  dále Myšlenkové mapy, 
vedený paní zástupkyní Evou Salovovou. 
Matematický seminář přiblížil hlubší poznání 
některých matematických záludností, avšak 
fotografi e jsou důkazem, že šlo o  velmi zábavnou 
formu.
Myšlenkové mapy rozšířil účastníkům schopnost 
jak se efektivně učit. I  na něm panovala dobrá 
nálada a  zároveň pracovní atmosféra. Pozitivně 
vnímáme i to, že jej navštívila v roli studentky i paní 
učitelka Brabníková, která přišla proto, aby mohla 
poznatky předat svým žákům ve třídě. 
A tak by to vlastně mělo ve škole být – pracovat na 

sobě, vzdělávat se společně, předávat si zkušenosti, 
pracovat v  dobré atmosféře. Budeme se těšit na 
nová setkání a  přivítáme i  lektory z  řad rodičů. 
Jistě máte co nabídnout, přijďte si tedy vyzkoušet 
možnost předávat své vědění dál.

PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka

Šli jsme se třídou ke krmelci a naplnili ho ovocem, zeleninou i senem, aby zvířátka měla co jíst. Po cestě 
jsme viděli veverku a v parku jsme hráli na schovku. Zašli jsme se podívat na stromeček, který jsme na 
podzim zasadili.

Za třídu II. C Joseph Conway, Jakub Gampe, 
Jakub Surmaj
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USNESENÍ   z 58. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 29.1.2018

I. Hlavní program 
Právní zastoupení proti Odvolacímu fi nančnímu 
ředitelství
Usnesení RM č. 58 - 01
RM schvaluje nabídku advokátní kanceláře KODAP legal s. r. o. 
na poskytnutí právních služeb spojených se zpracováním správ-
ní žaloby proti odvolacímu rozhodnutí ve věci odvodu za poruše-
ní rozpočtové kázně a se zastupováním v souvisejícím soudním 
řízení.
II. Došlá pošta 
Souhlas s rozdělením pozemků
Usnesení RM č. 58 - 02
RM schvaluje rozdělení st. p. č. 91/2, p. p. č. 123, p. p. č. 133/1, p. 
p. č. 151/1, p. p. č. 2746/9 a p. p. č. 2746/20, vše k. ú. Krásná Lípa 
dle GP č. 1958-10/2017 z trvalého záboru ke stavbě Oprava a re-
konstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií. RM zmocňuje Povo-
dí Ohře, s. p., Chomutov k  jednání na příslušném stavebním 
a  vodoprávním úřadu a  k  provedení ohlášení změny údajů do 
katastru nemovitostí.
Pronájem p. p. č. 722/1 a p. p. č. 722/2, vše k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 58 - 03
RM schvaluje pronájem p. p. č. 722/1 o výměře 505 m2 a p. p. č. 
722/2 o výměře 174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Janě Baranové, bytem Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa 
za podmínky, že v případě podání žádosti o odkoupení uvede-
ných pozemků pro výstavbu RD bude výpovědní doba 3 měsíce.
Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 58 - 04
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 2018/17/26-68, k bytu č. 2, 
Křinické náměstí 248/1, Šárce Husákové, bytem Jarošova 2838, 
Varnsdorf, od 1. 2. 2018 po dobu rekonstrukce objektu T-klub.
III. Různé 
DPS
Usnesení RM č. 58 - 05
RM bere na vědomí výstupy kontroly z Ministerstva práce a soci-

álních věcí ve dnech 7. - 9. 11. 2017 na poskytování pečovatelské 
služby a schvaluje úpravu Standardu č. 3, 4 a 5.
Zrušení usnesení RM č. 54-16/2017
Usnesení RM č. 58 - 06
RM ruší usnesení RM č. 54-16/2017 ze dne 13. 11. 2017 o proná-
jmu části p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa z důvodu odstoupení 
žadatele.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Nemocniční 952/18
Usnesení RM č. 58 - 07
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 pro-
vede nájemce na vlastní náklady. 
Nebytový prostor - Masarykova 246/6
Usnesení RM č. 58 - 08
RM schvaluje nájem nebytových prostor č. 4, Masarykova 246/6 
(započitatelnou plochu 91,80 m2), organizaci Kostka Krásná 
Lípa p. o., nejdříve od 1. 2. 2018 po dobu rekonstrukce objektu 
T-klub, smluvní nájemné 3 982 Kč/měs. + úhrada záloh na služ-
by. Veškeré úpravy a opravy si nájemce provede na vlastní nákla-
dy. RM schvaluje udělení výjimky z  postupu ve věci prodeje 
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy ža-
datel nehradí kauci ve výši 1 000 Kč při podání žádosti. 
Účelová komunikace k RD na Rumburské ulici
Usnesení RM č. 58 - 09
RM se seznámila s nabídkami oslovených dodavatelů na prove-
dení přípravných zemních prací pro výstavbu účelové komuni-
kace na Rumburské ulici. RM schvaluje realizaci s Josefem Dro-
bečkem, Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa, IČ 64001261, v  ceně 
dle předložené nabídky.
Oprava cesty pro pěší
Usnesení RM č. 58 - 10
RM se seznámila s nabídkami oslovených dodavatelů na prove-
dení opravy cesty pro pěší spojující cyklostezku vedoucí od ryb-
níku Cimrák k ulici Křižíkova s ulicí Rooseveltova. RM schvaluje 

realizaci Josefem Drobečkem, Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa, IČ 
64001261, v ceně dle předložené nabídky.
Doplnění lokálního výstražného a  varovného systému, 
digitálního povodňového plánu pro město Krásná Lípa
Usnesení RM č. 58 - 11
RM se seznámila s Protokolem o posouzení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 2. kategorie na akci Doplnění lokálního 
výstražného a  varovného systému, digitálního povodňového 
plánu pro město Krásná Lípa. RM schvaluje uzavření kupní 
smlouvy č. 2018/33/14 - 69 s vítězným uchazečem, kterým je 
fi rma JD ROZHLASY s. r. o., Vigantice 196, IČ 27797007, dle před-
loženého návrhu.
Dotační program Údržba a obnova kulturních a venkov-
ských prvků 2018
Usnesení RM č. 58 - 12
RM se seznámila s dotačním programem Ministerstva zeměděl-
ství ČR - podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kul-
turních prvků venkovské krajiny. RM bere na vědomí podání žá-
dosti na poskytnutí dotace na opravu čtyř křížků.
Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná 
Lípa - chodník Křižíkova 
Usnesení RM č. 58 - 13
RM se seznámila s  nabídkou fi rmy ProProjekt s. r. o., IČ 
25487892, se sídlem Starokřečanská 34, Rumburk, na vypraco-
vání projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povo-
lení chodníku v  ulici Křižíkova. RM schvaluje zpracování PD 
včetně kontrolního rozpočtu a  inženýrské činnosti v  rozsahu 
a ceně dle předložené nabídky.
Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná 
Lípa - chodník Masarykova k nádraží ČD 
Usnesení RM č. 58 - 14
RM se seznámila s  nabídkou fi rmy ProProjekt s. r. o., IČ 
25487892, se sídlem Starokřečanská 34, Rumburk, na vypraco-
vání projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povo-
lení na stavbu chodníku v  ulici Masarykova k  nádraží ČD. RM 
schvaluje zpracování PD včetně kontrolního rozpočtu a inženýr-
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ské činnosti v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Výstavba skladového objektu v areálu TS Krásná Lípa
Usnesení RM č. 58 - 15
RM schvaluje Výzvu k  podání nabídky, zadávací dokumentaci 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výstavba skladového 
objektu v areálu TS Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 58 - 16
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. 2018/16/15-66 na zemní kabelové vedení 
NN v  ulici Smetanova se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 
24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. 
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 58 - 17
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne služebnosti č. 2018/16/15-65 na umístění části mostu KL-16 
u Domu rybářů na pozemku č. 3051/2, k. ú. Krásná Lípa se spo-
lečností Povodí Ohře s. p., IČ 70889988, se sídlem Bezručova 
4219, Chomutov.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a právu provést 
stavbu
Usnesení RM č. 58 - 18
RM schvaluje Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o  zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stav-
bu č. 2018/10/15-64 ve věci realizace lávky přes Křinici na poze-
mek p. p. č. 3129, k. ú. Krásná Lípa, se společností Povodí Ohře 
s. p., IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov. 
Smlouva o podmínkách prodeje okrasných rostlin
Usnesení RM č. 58 - 19
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmínkách prodeje škol-
kařských okrasných rostlin na rok 2018 č. 2018/34/17 - 42 s fi r-
mou Ing. Jan Švejkovský - Jena - fi rma služeb, se sídlem Bolíva-
rova 2092/21, Praha 6, IČ 16471636, dle předloženého návrhu.
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software 
Usnesení RM č. 58 - 20
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  poskytnutí práv k  užívání 
software č. 2018/19/19 - 70 (SML-00053/18) se společností 
ALIS spol. s r. o., se sídlem Mariánská 538, Česká Lípa, dle přílo-
hy.
Koncert ke 100. výročí republiky
Usnesení RM č. 58 - 21
RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření a provozování umě-
leckého výkonu č. 2018/19/29 - 60 na zajištění koncertu dne 
28. 10. 2018 mezi městem Krásná Lípa a agenturou GLOBART s. 
r. o., se sídlem Spáčilova 18, Brno.
Přehled plateb místních poplatků za 1-12/2017
Usnesení RM č. 58 - 22
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lázeň-
ský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání ve-
řejného prostranství uhrazených v období 1-12/2017.

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 31. 12. 2017
Usnesení RM č. 58 - 23
RM bere na vědomí stav pohledávek k  rozpočtovým příjmům 
města Krásná Lípa k 31. 12. 2017.
Směrnice města č. 8
Usnesení RM č. 58 - 24
RM schvaluje směrnici města č. 8 k závodnímu stravování, dle 
předloženého návrhu.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
Usnesení RM č. 58 - 25
RM schvaluje uzavřít Pojistné smlouvy č. 2018/12/19 – 71 
a  2018/12/19 – 72 s  Kooperativa pojišťovna, a. s., se sídlem 
Pobřežní 665/21, Praha, IČ 47116617, dle předložených návr-
hů.
Dar
Usnesení RM č. 58 - 26
RM schvaluje poskytnutí fi nančního daru spolku Konečně šťast-
ný domov, z. s. se sídlem Na Vyhlídce 265/12, Rumburk 2 - Hor-
ní Jindřichov ve výši 5 000 Kč pro rok 2018. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru 
Usnesení RM č. 58 - 27
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa, p. o. uzavření darovací smlouvy s fi rmou Jo-
sef Drobeček, se sídlem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa a přijetí 
daru dle přílohy. 
Informace o konkursu na ředitele ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 58 - 28
RM nevyhlašuje konkurs na ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Krásná Lípa, p. o., Školní 10/558, 407 46 Krásná Lípa dle § 
166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v  platném znění, 
čímž se prodlužuje doba trvání pracovního poměru na dobu 
určitou stávající ředitelky RNDr. Ivany Preyové o dalších šest let.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 58 - 29
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na 
uspořádání Maškarního bálu Tolštejnského panství dne 3. 3. 
2018.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na 
Burzu dětského oblečení a hraček v termínu 12. a 13. 10. 2018.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací
Usnesení RM č. 58 - 30
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa přijetí 
dotací na tyto projekty:
-  Klub Včelka z programu Podpora integrace romské menšiny 

v roce 2018 od Ústeckého kraje ve výši 464 530 Kč,
-  Sociální služby z programu Podpora sociálních služeb v Ús-

teckém kraji - velká dotace ve výši 4 272 500 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí
Usnesení RM č. 58 - 31

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. 
podání žádostí o dotace:
-  na projekt SAS pro rodiny s dětmi z programu Podpora dětí 

hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kte-
rém vyrůstají od Nadace Agrofert ve výši 300 000 Kč,

-  na projekt Babiččiny recepty 2018 z  programu Volný čas 
2018 od Ústeckého kraje ve výši 40 000 Kč.

Pečovatelská služba 2018
Usnesení RM č. 58 - 32
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na pečovatelskou 
službu z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 
2018 - velká dotace ve výši 474 000 Kč. 
RM schvaluje podpis příslušné smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace.
Komise rady 
Usnesení RM č. 58 - 33
RM odvolává ze Sboru pro občanské záležitosti Jindřicha Suché-
ho a Růženu Suchou na vlastní žádost. 
RM jmenuje do Sboru pro občanské záležitosti Kamilu Cidlino-
vou.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na únor 
2018
Usnesení RM č. 58 - 34
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu 
na měsíc únor 2018, dle přílohy. 
Zpráva o úkolech RM
Usnesení RM č. 58 - 35
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 56. a 57. RM.
Konkursní řízení s Union banka, a. s. 
Usnesení RM č. 58 - 36
RM bere na vědomí informaci o vypořádání pohledávky přihlá-
šené do konkursního řízení vůči úpadci Union banka, a. s. (v li-
kvidaci), Ostrava.
IV. Informace 
 Informace
RM projednala následující informace a zápisy: 
-  Dopis od Státního oblastního archivu z prosince 2017 - Pro-

tokol o kontrole,
-  Dopis z Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 15. 1. 2018 

ve věci přidělení příspěvků k rozpočtům obcí na rok 2018,
-  Daňové plnění za období leden až prosinec 2017 a porovná-

ní roku 2015 až 2017,
-  Zápis č. 6 z jednání Školské rady ze dne 15. 1. 2018,
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 

9. 1. 2018,
-  Sdělení Nadace ČEZ o nevyhovění žádosti ve věci Hřiště pro 

T-klub.

Jan Kolář
Jana Drobečková

I. Hlavní program
Návrh rozpočtu 2018 
Usnesení RM č. 59 – 01/2018   
RM projednala návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2018.
RM schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2018. 
RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2018 dle 
předloženého návrhu.
Zamítnutí žaloby - projekt Kanalizace Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 02/2018   
RM bere na vědomí Rozsudek Krajského soudu v Brně o zamít-
nutí žaloby města Krásná Lípa proti Rozhodnutí předsedy ÚOHS 
o porušení transparentnosti při zadání veřejné zakázky na vý-
běr dodavatele stavby Kanalizace Krásná Lípa. 
RM schvaluje podání kasační stížnosti na přezkum celé věci 
k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. 
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 03/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu Jaroslavě Bydžovské, by-
tem Nemocniční 36, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 04/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu Gerhardu a  Emilii Neu-
mannovým, oba bytem Nemocniční 28, Krásná Lípa z důvodu 

zachování pozemku pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 05/2018  
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu Ivanu a Ivaně Zimovým, 
oba bytem Nemocniční 30, Krásná Lípa 
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1, vše k. 
ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 59 – 06/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1184/2 a čás-
ti p. p. č. 1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 
Janu a Jindřišce Benátským, oba bytem Nad údolím 126, Řež 
- Husinec z důvodu určení pozemků pro výstavbu. 
Prodej p. p. č. 56, p. p. č. 54/2 a p. p. č. 60, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 59 – 07/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 56 o výměře 2363 
m2, p. p. č. 54/2 o výměře 191 m2 a p. p. č. 60 o výměře 3226 
m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Janu 
Hájkovi, bytem V Podhájí 251/10, Rumburk z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města. 
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 59 – 08/2018   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- část p. p. č. 1592/1 o výměře 420 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 37/6 o výměře 791 m2, k. ú. Vlčí Hora,

- část p. p. č. 1373/2 o výměře cca 76500 m2, k. ú. Krásná Lípa.  
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 59 – 09/2018   
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o  nájmu pozemku č. 
2012/23/15 - 284 (nájemce Petr Malík, Bělohorská 150/257, 
Praha) ke dni 31. 12. 2017. 
Pronájem pozemků v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 59 – 10/2018   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 56 o výměře 2363 m2, p. p. č. 60 
o výměře 3226 m2, p. p. č. 54/2 o výměře 191 m2, p. p. č. 48/2 
o výměře 1633 m2, p. p. č. 50 o výměře 2201 m2, p. p. č. 28/3 
o výměře 971 a p. p. č. 36 o výměře 1580 m2, vše k. ú. Kyjov 
u  Krásné Lípy za účelem pastvy Gabriele Sedláčkové, bytem 
Kyjov 109, Krásná Lípa.  

Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 59 – 11/2018   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 210 000 Kč Miroslavu 
a Petře Šafusovým, oba bytem V Cestách 1100, Šestajovice.
 Souhlas s rozdělením pozemků 
Usnesení RM č. 59 – 12/2018   
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 382/2, p. p. č. 382/3, p. p. č. 390, 
p. p. č. 391, 
p. p. č. 392, p. p. č. 399/1, p. p. č. 399/6 a  p. p. č. 470/1, vše 
k. ú. Krásný Buk dle GP č. 289-4/2017 ke stavbě Oprava a re-
konstrukce Křinice v  Krásném Buku (most na Zahrady) . RM 
zmocňuje Povodí Ohře, s. p., Chomutov k jednání na příslušném 
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stavebním a vodoprávním úřadu a k provedení ohlášení změny 
údajů do katastru nemovitostí. 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 59 – 13/2018   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- st. p. č. 842 o výměře 384 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- st. p. č. 1352 o výměře 19 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1868/5 o výměře cca 70 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 382/2 o výměře 84 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 382/3 o výměře 12 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 390 o výměře 28 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 391 o výměře 25 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 392 o výměře 30 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 399/1 o výměře 33 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 399/6 o výměře 4 m2, k. ú. Krásný Buk, 
- část p. p. č. 470/1 o výměře 28 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část st. p. č. 91/2 o výměře 1 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část st. p. č. 123 o výměře 3 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 133/1 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 151/1 o výměře 1 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2746/9 o výměře 1 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2746/20 o výměře 2 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část st. p. č. 36 o výměře cca 20 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 59 – 14/2018   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájem-
níky dle předloženého návrhu. 
Dittrichova hrobka - převod vlastnictví 
Usnesení RM č. 59 – 15/2018   
RM bere na vědomí informaci starosty města o  průběhu pře-
vodu vlastnických práv u objektu na stavební parcele č. 842, k. 
ú. Krásná Lípa - tzv. Dittrichova hrobka, mezi Česká republika - 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Omnium, 
z. s. 
Změna jízdního řádu na trati Krásná Lípa - Mikulášovice 
Usnesení RM č. 59 – 16/2018   
RM bere na vědomí změnu jízdního řádu na trati U  27 a  její 
dopady na ostatní linky veřejné dopravy na Šluknovsku, dle 
návrhu Oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje ze dne 
9. 2. 2018. 
Rozhledna na Maškově vrchu - smlouva o spolupráci 
Usnesení RM č. 59 – 17/2018   
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 2018/19/14-76 
mezi lead partnerem a projektovými partnery na projekt „Kou-
káme se k  sousedům - rozhledny a  vyhlídky česko - saského 
příhraničí“, dle předloženého návrhu. 
Zvýšení bezpečnosti a  zklidnění dopravy v  ul. Školní, 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 18/2018   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvýšení bezpečnosti 
a zklidnění dopravy v ul. Školní, Krásná Lípa“, 
dle předloženého návrhu. 
Výstavba skladového objektu v areálu TS Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 19/2018   
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Výstavba sklado-
vého objektu v areálu TS Krásná Lípa“ vypracovanou komisí pro 
výběrová řízení. RM schvaluje pořadí fi rem dle výše nabídkové 
ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2018/11/14 - 78 
s vítězným uchazečem, kterým je Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7, 
Krásná Lípa, IČ 44572352, dle předloženého návrhu.
 Schválení výjimky z  pravidel Dotačního programu na 
podporu na 
výstavbu RD  
Usnesení RM č. 59 – 20/2018   
RM doporučuje ZM schválit výjimku z pravidel Dotačního pro-
gramu na podporu výstavby RD manželům Železným, spočíva-
jící v  prominutí předložení kolaudačního rozhodnutí či jiného 
dokladu, prokazujícího dokončení stavby RD. 
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD  
Usnesení RM č. 59 – 21/2018   
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 
2018/15/15-79 o  poskytnutí dotace z  rozpočtu města Krásná 
Lípa na rok 2018 pro Dotační program na podporu výstavby 
rodinného domu s manželi Janem a Vladislavou Železnými, oba 
bytem Polní 1191/19, Krásná Lípa. 
Žádost o změnu ÚP 
Usnesení RM č. 59 – 22/2018   

RM se seznámila s žádostí o změnu ÚP od Olega Chugunova, 
Janáčkovo nábř. 157/53, Praha 5 - Malá strana a doporučuje ZM 
zabývat se žádostí v rámci vyhodnocení uplatňování územního 
plánu po uplynutí čtyřleté zákonné lhůty. 
Ceník kominických prací  
Usnesení RM č. 59 – 23/2018   
RM schvaluje ceník kominických prací ke smlouvě č. 99/11/19 
- 223 fi rmy Kominictví Brůna s. r. o., se sídlem Třída 9. květ-
na 1160/59, Rumburk, který je platný od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018. 
Farská kaple 
Usnesení RM č. 59 – 24/2018   
RM doporučuje ZM schválit záměr odkoupit část pozemku p. p. 
č. 413 k. ú. Kyjov pod Farskou kaplí za cenu stanovenou znalec-
kým posudkem od podniku Lesy ČR.  
Dodatek ke smlouvě 
Usnesení RM č. 59 – 25/2018   
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
2010/49/29 - 356 „O spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany“ s  Obcí Doubice, se sídlem Doubice 50, Doubice, IČ 
47274212, dle předloženého návrhu. 
Odborná praxe 
Usnesení RM č. 59 – 26/2018   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo o poskytování úklidových 
prací a služeb č. 2018/11/19 - 82 se společností MYFA Facility s. 
r. o. se sídlem Paříkova 354/5, Praha, IČ 272 80 357 na bezplat-
né úklidové práce v rámci odborné praxe. 
Koncový prvek varování 
Usnesení RM č. 59 – 27/2018   
RM projednala návrh přemístění koncového prvku varování dle 
návrhu.  
Dotace 2018 
Usnesení RM č. 59 – 28/2018   
RM schvaluje výjimku z Dotačního programu na podporu kul-
turní, sportovní a tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro 
rok 2018 v  souladu s  bodem 9 tohoto dotačního programu 
v bodě 5, kdy RM schvaluje přerozdělení dotace na akce ve výši 
342 000 Kč místo 320 000 Kč s tím, že celkově schválená částka 
v dotačním programu ve výši 640 000 Kč se nemění.
RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotací v souladu s Dotač-
ním programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné 
činnosti a práci s mládeží pro rok 2018 a uzavření příslušných 
veřejnoprávních smluv. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - roční odpisový plán pro rok 
2017změna 
Usnesení RM č. 59 – 29/2018   
RM schvaluje změnu ročního odpisového plánu příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. za rok 2017, dle předlo-
ženého návrhu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - plnění rozpočtu 2017 
Usnesení RM č. 59 – 30/2018   
RM bere na vědomí plnění rozpočtu příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa, p. o. za rok 2017. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – změna Odpisového plánu 
2018 
Usnesení RM č. 59 – 31/2018   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. 
změnu odpisového plánu pro rok 2018, dle předloženého ná-
vrhu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 59 – 32/2018   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. 
přijetí dotace na projekt Poradna v kostce z Operačního progra-
mu Zaměstnanost od MAS Český sever ve výši 2 842 637,50 Kč.  
Kostka Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové opatření 2018 
Usnesení RM č. 59 – 33/2018   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásní Lípa, p. o. 
1. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok 2018, dle předloženého 
návrhu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - roční zprávy o výsledcích fi -
nančních kontrol za rok 2017 
Usnesení RM č. 59 – 34/2018   
RM schvaluje Roční zprávu o výsledcích fi nanční kontroly za rok 
2017 příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. v před-
loženém znění.  
Kostka Krásná Lípa p. o. - účetní závěrka 
Usnesení RM č. 59 – 35/2018   
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kostka 
Krásná Lípa k 31. 12. 2017 v předloženém znění. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření 

Usnesení RM č. 59 – 36/2018   
RM schvaluje Zprávu o  hospodaření příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa za rok 2017 v předloženém znění.
 Kostka Krásná Lípa, p. o. - hospodářský výsledek za rok 
2017 
Usnesení RM č. 59 – 37/2018   
RM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa za rok 2017 v  celkové výši 327 190,47 Kč 
(z hlavní činnosti ve výši 321 106,96 Kč a z vedlejší činnosti ve 
výši 6 083,51 Kč) a schvaluje jeho odvod do rezervního fondu 
v plné výši. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o inventarizaci  
Usnesení RM č. 59 – 38/2018   
RM schvaluje Zprávu o provedené inventarizaci majetku v pří-
spěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa za rok 2017 v předlo-
ženém znění. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - harmonogram inventarizace 
v roce 2018  - Usnesení RM č. 59 – 39/2018   
RM schvaluje pokyny (harmonogramy) k provedení inventari-
zace příspěvkové organizace města Krásná Lípa v roce 2018 v p. 
o. Kostka Krásná Lípa v předloženém znění. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti 
Usnesení RM č. 59 – 40/2018   
RM bere na vědomí podání žádosti příspěvkovou organizací 
Základní škola a  Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. do progra-
mu NPŽP - Výzva č. 16/2017 z prioritní oblasti Environmentální 
prevence, podporované oblasti Rekonstrukce a vybavení center 
ekologické výchovy, učeben a  jiných zařízení pro účely EVVO 
(„Přírodní zahrady“) na projekt školy „Dětská přírodní zahrada 
pro MŠ Motýlek“.  
Zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2017 
Usnesení RM č. 59 – 41/2018   
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu města Krásná Lípa 
o  výsledcích fi nančních kontrol za rok 2017 v  předloženém 
znění. 
Zrušení pojištění nemovitosti ul. El. Krásnohorské č. 
781/19  
Usnesení RM č. 59 – 42/2018   
RM schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy č. 2017/19/19-82 na pojiš-
tění majetku města, uzavřenou s Generali Pojišťovnou a. s., IČ 
61859869, se sídlem Bělehradská 132, Praha 2. 
Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 
2017 
Usnesení RM č. 59 – 43/2018   
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku a závazků města 
Krásná Lípa za rok 2017. 
Technická výpomoc spolkům 
Usnesení RM č. 59 – 44/2018   
RM schvaluje technickou výpomoc spolkům na akce pořádané 
v roce 2018, dle předloženého návrhu. 
Zapůjčení prostor KD  
Usnesení RM č. 59 – 45/2018   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu FS 
Lužičan na:
- uspořádání XIII. Jarního bálu dne 23. 3. 2018.
- IX. Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa v  termínu 
8. - 10. 6. 2018. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na bře-
zen 2018  
Usnesení RM č. 59 – 46/2018   
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu 
na měsíc březen 2018, dle přílohy.  
Zpráva úkoly 
Usnesení RM č. 59 – 47/2018   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 57. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace a zápisy: 
- Oznámení o provozu ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. v měsíci únoru 
2018,
- Informace z ÚP Děčín - nezaměstnanost k 31. 1. 2018,
- Dopis pro ubytovatele - poděkování,
- E-mailová korespondence s paní Wernerovou ve věci prodeje 
objektu Kyjov 49,
- Zápis z  jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 6. 2. 
2018.,
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 
6. 2. 2018. 

Jan Kolář
Jana Drobečková


