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Čtvrtek 7. června 2018  
Příští číslo vyjde za dva týdny

Pestrý program Kulturního léta v Krásné Lípě 2018 
zahájí Mezinárodní folklorní festival již v sobotu 9. června
Ve dnech 8. – 10. června se již podeváté uskuteční Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa. 
Tuto nejsevernější oslavu lidového umění a tradic pořádá folklorní soubor Lužičan z Krásné Lípy 
za fi nanční podpory Ústeckého kraje, města Krásná Lípa a ministerstva kultury ČR. Festival získal 
certifi kát Rodinného stříbra Ústeckého kraje pro rok 2018 a jeho hlavní program bude probíhat 
v sobotu 9. června na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.

O týden později, v sobotu 16. června bude v Krásné Lípě opět živo. Pro rodiny s dětmi krásno-
lipští turisté připravují pohádkový les, který patří k jedné z nejnavštěvovanějších akcí v Krásné 
Lípě. Od 9:00 se otevírá staročeský jarmark. Chybět nebude tradiční soutěž O bábovku jarmarku, 
do které můžete přinést i tu svou. Milovníky dechové hudby potěší vystoupení orchestrů v rámci 
Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice. V průběhu dne vystoupí šermíři a kouzel-
ník, pro děti budou připraveny výtvarné dílny a atrakce a před vy-
hlášením nejlepších pohádkových stanovišť proběhne křest knihy 
O severní průsmyky.

K  začátku prázdnin neodmyslitelně patří Tour de Feminin. Tra-
diční mezinárodní etapový cyklistický závod žen s  pestrým 
mezinárodním zastoupením vynikajících cyklistek jedoucí se 
v  malebné krajině Šluknovského výběžku a  Českokamenic-
ka. Letos již 31. ročník startuje na  Křinickém náměstí ve  čtvrtek 
5. července a pokračuje do neděle 8. července, kdy se jede závěreč-
ná 5. etapa s cílem na krásnolipském náměstí, po které následuje 
slavnostní vyhlášení výsledků celého závodu.

V průběhu léta se můžeme těšit na celou řadu koncertů. Písničkář Slá-
vek Janoušek známý folkovému publiku už od poloviny 80. let, autor 
řady výrazných písní (Halleyova kometa, Náš dům, Škoda 1000MB, 
Rozhovor s nádražákem…) vystoupí spolu s „portovním kolegou“, 
kytaristou Lubošem Vondrákem v sobotu 7. července v kulturním 
domě. Skladby Johanna Nepomuka Hummela, Roberta Schuman-
na a dalších skladatelů zazní 14. července v kostele svaté Máří Ma-
gdaleny v  podání Jany Kopicové (hoboj) a  Dity Eiseltové (klavír). 
Dagmar Voňková - zpěvačka, kytaristka a skladatelka známá skvě-
lou technikou hry na kytaru plnou experimentů bude koncertovat 
21. července v  komorním prostředí kaple ve  Vlčí Hoře. Unikátní 
český soubor čtyř mladých cellistů Prague Cello Quartet asi není 
potřeba ani více představovat. Těšit se na  jejich koncert můžeme 
i v Krásné Lípě, kde 28. července vystoupí v kostele svaté Máří Ma-
gdalény. V rámci krásnolipského kulturního léta město navštíví celá 
řada vynikajících umělců. V druhé polovině prázdnin nás čeká další 
hudební lahůdka v podání jedné ze současných nejlepších českých 
sopranistek, operní pěvkyně Pavlíny Senič, která vystoupí spolu 
s Danielem Hůlkou 11. srpna v kulturním domě. O  týden později 
v kapli ve Vlčí Hoře se zas můžeme těšit na koncert Evy Mokré.

A samozřejmě nebude chybět tradiční Den Českého Švýcarska, ten 
letošní je naplánován na sobotu 25. srpna. V celodenním programu 
nechybí tolik oblíbený mezinárodní sraz legendárních motocyklů 
Čechie Böhmerland, zejména sportovce zaujme Cross Parkmara-
ton, celá řada běhů různých délek včetně dětských závodů. Těšit 
se můžeme také na koncerty, v rámci programu Dne ČŠ vystoupí 

Sebastian, Portless a Rangers – Plavci. 

Dnem Českého Švýcarska krásnolipské 
kulturní léto nekončí, rozloučení se plá-
nuje až na  září, spolu s  Martinem Maxou, 
Michalem Šindelářem a  Queen revivalem. 
O  akcích, i  těch, které se do  programu ne-
vešly, Vás budeme s  předstihem informo-
vat nejen ve Vikýři, ale i  na  našich stránkách 
www.krasnalipa.cz.
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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 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 9. 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!

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.face-
book.com/linhart.krasnalipa

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 7. 6. / 21. 6.
Vlčí Hora, Zahrady: 18. 6. / 2. 7.
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, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO, Od 1. 4. 2018 zimní svoz končí. 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

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Odborné sociální poradenství
 JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 
JUDr. Pražák  
a Insolvence/oddlužení 
hanzlicek@komunitnicentrum.com 
telefon 777 925 302  
Otevřeno pondělí a středa 
 
Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství,Retrostipendia 
houskova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238

Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO – SO - 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO – PÁ 12:00 - 14:00 
příprava do školy

PO – PÁ 14:00 - 17:00 
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 let  
PO – PÁ 8:00 - 13:00  
hadravova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 020 265

Odlehčovací služba 
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302  
hanzlicek@komunitnicentrum.com  

Komunitní práce
jecna@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010

Půjčovna kostýmů 
pro malé děti
telefon 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Hudební odpoledne se ZUŠ Rumburk
V  rámci II. ročníku celostátního happeningu 
základních uměleckých škol ZUŠ OPEN, 24. května 
2018 na  Křinickém náměstí v  Krásné Lípě k  dobré 
pohodě hráli a zpívali žáci a učitelé ZUŠ Rumburk. 
Na  náměstí zahráli a  zazpívali nejen děti z  Krásné 
Lípy, vystoupil např. Big Band učitele Pavla Zelenky, 
ale i  zpěváci a  hudebníci, kteří dorazili do  Krásné 

Lípy v  rámci další happeningové akce „Vlakem 
Šluknovským výběžkem“. Krátce po  koncertování 
na  náměstí se pokračovalo v  kulturním domě 
klavírním recitálem – Absolventským koncertem 
Katky Nedvídkové, kde spolu s  absolventkou ZUŠ 
Rumburk vystoupila i řada dalších hudebních hostů.
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Asistent prevence kriminality
KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na  tomto 
telefonním čísle: 723 255 954. 

Imprassionismus „Neztrácej své vnitřní dítě“

Krásná Lípa recyklací 
elektrospotřebičů výrazně 
ulevila životnímu prostředí 
Loni jsme odevzdali k recyklaci 
7 979,53 kilogramů starých spotřebičů.

Divadelní improvizace v  podání dvou herců 
a  jednoho instrumentalisty, která vznikla až přímo 
na  jevišti v  našem kulturním domě, jistě nebyla 
překvapením jen pro diváky, ale i  pro samotné 
herce, kteří Krásnou Lípu v sobotu 26. května 2018 
navštívili se svým představením Imprassionismus 
„Neztrácej své vnitřní dítě“.

Pro zájemce z nepočetného publika, malé, jistě ale 
chutné překvapení čekalo ještě před samotným 
představením, hned před vstupem do kina, a možná 
právě proto, že nevěděli, co je čeká, se mohli 
občerstvit oblíbenou značkou lihoviny. Možnost 
„dát si“ Imprameistera, spolu s  neformálním 
setkáním s herci, nechyběla ani po představení.

Snaha recyklovat staré a  nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let 

vyplácí. Krásná Lípa obdržela certifi kát vypovídající o  přínosech třídění 

a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu 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 

skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 

studií neziskové společnosti ASEKOL, která s námi dlouhodobě spolupracuje 

na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z  Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, 

že v loňském roce jsme vyřadili 7 979,53 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho 

následně předali k  recyklaci, jsme uspořili 109,98 MWh elektřiny, 6  141,89 

litrů ropy, 487,51 m3 vody a 4,10 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 

emise skleníkových plynů o  22,90 tun CO2 ekv., a  produkci nebezpečných 

odpadů o 101,37 tun.

Výsledek studie společnosti ASEKOL jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 

elektrozařízení, i  těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 

na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů 

uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří 

přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou 

to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že 

odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro 

chod notebooku po dobu necelých 5 let.

Všichni, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, 

si zaslouží obrovský dík.
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Nová technika pro 
naše Technické služby

Rekonstrukce se 
dočkal další kříž

Údržbou prochází cyklistka připomínající 
blížící se cyklistický závod žen Tour de Feminin

Letošní duben byl v Krásné Lípě nejteplejším 
od počátku měření v roce 2009

Pro kvalitnější údržbu komunikací jsme našim 
Technickým službám zakoupili nový moderní 
příkopový vyžínací stroj, který nahradil ten původní 
zakoupený před cca 15 roky.

Kříž mlynáře Marschnera ve spodní části Dlouhého 
Dolu. Jeden z pěti nově zrekonstruovaných. Skvělá 
práce pana Miloše Kubišty z Krásné Lípy.

Loňský duben se u nás vyznamenal nejchladnějším 
průběhem minimálně za  osm let, co mohlo, to 
pomrzlo, na některých místech ještě v půlce měsíce 
napadlo přes půl metru sněhu a  stabilní teplejší 
počasí bylo v nedohlednu ještě na samém počátku 
května. Pro většinu z nás opravdu ke vzteku. 
Na  letošní duben většina z  nás bude vzpomínat 
podstatně v lepším. S průměrnou teplotou 11,7°C se 
zcela jasně řadí na samý vrchol od počátku měření 
v roce 2009. 
Samotný počátek měsíce však ještě navázal 
na chladný průběh března. 1. duben přinesl nevlídné 
počasí s teplotou dlouhou dobu pod bodem mrazu, 
která se nad něj dostala jen na chvíli v odpoledních 
hodinách. Ve  večerních hodinách navíc dorazilo 
slabé sněžení. Start Velikonočního pondělí tak 
někteří trávili ometáním přibližně dvou centimetrů 
sněhu ze svých vozidel. Síla slunce a  úbytek 
oblačnosti vyšponoval odpolední teplotu již 
na +9°C. Následující den dorazilo výrazné oteplení, 
které vydrželo s krátkými přestávkami až do konce 

měsíce a započalo explozi přírody. 3. dubna dorazily 
na území Čech první bouřky. Ty se však v Krásné Lípě 
projevily minimálně. 9. dubna byla poprvé v tomto 
roce překonána dvacetistupňová hranice. 
Druhá dubnová dekáda pokračovala 
v  nadprůměrných teplotách. Odpolední teploty 
se pohybovaly v  rozmezí 16 – 21°C. V  noci se 
pohybovaly kolem 8°C, ale v  některých dnech 
neklesly ani pod 10°C. 13. dubna se na  Děčínsku 
vyskytovaly silnější bouřky. Autor textu zaznamenal 
v Děčíně a České Kamenici i slabé krupobití. Bouřky 
však při svém postupu na sever zeslábly a do Krásné 
Lípy dorazil jen slabý déšť. Nejvýraznější dubnová 
zálivka dorazila 16. dubna, kdy napršelo 19 mm 
srážek. 
Závěrečná třetí dubnová dekáda navázala 
na dekádu předchozí. Odpolední maxima 17 – 22°C, 
v  noci kolem 8°C. Přechodné ochlazení dorazilo 
ve  dnech 26. a  27. dubna, ve  kterých se teploty 
odpoledne pohybovaly jen kolem 13°C.
http://www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Den dětí v Mateřském centru Beruška
Na Den dětí připravila babička Ivanka pro beruškové 
děti spoustu soutěží a  zábavy - děti například 
házely míčky do  koše, sestavovaly obrázky, 
navlékaly dřevěné korále nebo třeba jezdily slalom 
na  motorkách nebo s  kočárky mezi polštářky. 
Odměnou byly nejen drobné sladkosti od babičky 
Ivanky a  dobroty od  maminek, ale hlavně 
medaile, kterou si každý zaslouženě odnesl domů. 

Nezapomnělo se samozřejmě ani na  Laurinku, 
která měla svátek dvojnásobný - její jméno je totiž 
na  Den dětí v  kalendáři. Všichni odcházeli domů 
unavení, ale hlavně spokojení. Děkujeme všem, 
kteří pomohli s  přípravou, a  dětem gratulujeme 
k obdivuhodným výkonům!

MC Beruška
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Audit hospodaření města - opět bez chyb 
a nedostatků

Nahlédnout do nedávné minulosti můžete i prostřednictvím 
našich webových stránek

Výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za  rok 2017, které provedla nezávislá auditorská 
společnost AUDIT OBCE s. r. o., skončil tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa 
za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Rada města děkuje zaměstnancům města Krásná Lípa, kteří se zasloužili o kladný výsledek na přezkoumání 
hospodaření za rok 2017.

Celou řadu zajímavých vzpomínek na život v Krásné Lípě nabízí archiv krásnolipského Vikýře, který na webu 
sahá zpět až do roku 2003 a nahlédnout do něj můžete i Vy na stránkách www.krasnalipa.cz v menu Život. 
V  souvislosti s  blížícím se Pohádkovým lesem nabízí např. nejen srovnání s  rokem 2010, ale i  zajímavé 
informace o historii této v současné době tak oblíbené akce (Vikýř č. 379).

Další, dnes již v  podstatě archivní snímky můžete 
objevit i v rozsáhlé fotogalerii, jako například tenhle 
z cyklistického závodu Tour de Feminin 2007.

Poměrně později vznikla videogalerie, odkaz 
najdete na  našich stránkách rovněž v  menu 
Život. První video v  galerii „dokumentuje“ 
demolici "Mlýna" pod hrází Cimráku v  roce 2011. 
Ve videogalerii najdete rovněž i několik zajímavých 
videotipů na výlet.

Výběr z  akcí, které nás v  tomto roce čekají, 
i  řadu významných výročí najdete na  nově 
aktualizovaném informačním válci 
na Křinickém náměstí.
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Mezinárodní hudební festival 
Česká Kamenice 
nejen v České Kamenici

Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách?

Hudební festival dorazí v  sobotu 16. června i  do  Krásné Lípy. Od  13:30 
na Křinickém náměstí vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 
a  mažoretky Mini Střípky Olešnice (foto 1). Následovat bude vystoupení 
polského Orkiestra Deta Zakladów Górniczych „Rudna" (foto 2). Více informací 
a program celého festivalu najdete na stránkách: 
http://www.festivalceskakamenice.cz.

Na  hudební komedii, která poradí, jak předcházet partnerským krizím vás 
v pátek 15. června 2018 od 19:00 do Kulturního domu Krásná Lípa zve Divadelní 
soubor Tělocvičná jednota Sokol Bozkov. Vstupné je 70 Kč.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vás zve v pátek 15. června  od 19.oo hod. 
       do KRÁSNÉ LÍPY – kulturního domu  

na představení 
 
 

PROČ MUŽI 
NEPOSLOUCHAJÍ A 
ŽENY NEUMÍ ČÍST 

V MAPÁCH 
 

hudební komedie, která vám poradí, jak 
předcházet partnerským krizím 

 
Barbara a Allan Peasovi 
Dramatizace Miroslav Hanuš 

režie Jiří Doubek 
 
vstupné 70,- Kč 

Program 
KINA
Jumanji: Vítejte v džungli
Středa 13. června od 18.00 hod.
Když čtveřice školáků objeví starou 
videoherní konzoli se hrou, o  které 
nikdy předtím neslyšeli – zvanou 
Jumanji – ocitají se všichni vzápětí 
v  džungli, v  níž se hra odehrává, 
a  zcela doslova se stávají postavami, 
které si pro hru zvolili. Společně 
zjišťují, že Jumanji není hra, kterou 
si můžete jen tak zahrát – musíte ji 
přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit 
do  skutečného světa, musejí se vydat 
na  nejnebezpečnější dobrodružství 
svého života, objevit, co před 20 lety 

opustil Alan Parrish a  také se naučit 
sami sebe vnímat zcela odlišně – jinak 
ve hře uvíznou navěky… 
Film USA, mládeži přístupno, 119 min., 
vstupné 60 Kč

Hastrman
Středa 27. června od 18:00 hod.
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné 
krajiny ve  fi lmu Čestmíra Kopeckého 
a Ondřeje Havelky. Romantický thriller 
s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana 
vznikl na motivy oceňovaného románu 
Miloše Urbana. Romantický a  zároveň 
ironický příběh hastrmana alias barona 
de Caus , jehož láska k venkovské dívce 
Katynce naplňuje netušeným štěstím 
i stravující vášní.
Český fi lm, mládeži přístupno, 100 min., 
vstupné 70 Kč
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER

USNESENÍ z 65. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 28. 5. 2018

I. Hlavní program 
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 65 – 01/2018
RM projednala přípravu zasedání 19. ZM s následu-
jícími body programu: 
-  Zpráva o hospodaření města za rok 2017,
-  Zpráva o činnosti TS,
-  Informace o  stavu jednotlivých investičních pro-

jektů,
-  Hospodaření a  Zpráva o  činnosti Kostka Krásná 

Lípa, p. o.,
-  Hospodaření a Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná 

Lípa, p. o. 
Stížnost - Opatření obecné povahy
Usnesení RM č. 65 – 02/2018
RM bere na vědomí Stížnost města Krásná Lípa po-
dávanou na Krajský úřad Ústeckého kraje na zamí-
tavé sdělení č. j. VED/16424-18/159-2018CHODM 
Městského úřadu Rumburk k žádosti o vydání opat-
ření obecné povahy. 
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 566, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 65 – 03/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 566 o vý-
měře 46 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení za-
hrady Davidu Šikýřovi a Anežce Bertókové, oba by-
tem Vančurova 49/1, Krásná Lípa za cenu 2 070 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spoje-
né. 
Prodej p. p. č. 551/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 65 – 04/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej p.  p.  č. 551/1 
o  výměře 1673 m2, k. ú. Vlčí Hora za  účelem zří-
zení zahrady Davidu Polenovi a  Věře Polenové 
Jurkiewiczové, oba bytem Hviezdoslavova 1636, 
Kladno za cenu 145 890 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady 

s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 1426, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 65 – 05/2018 
RM doporučuje ZM schválit prodej p.  p.  č. 1426 
o  výměře 7856 m2, k. ú. Vlčí Hora za  účelem zří-
zení zahrady Věře Heřmánkové, bytem Na  Křivině 
1363/4, Praha a Ondřeji Heřmánkovi, bytem Daňko-
va 3334/6, Praha za cenu 429 880 Kč. Kupující uhra-
dí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej st. p. č. 1352 a části p. p. č. 1868/5, k. ú. 
vše Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 65 – 06/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p.  č. 1352 
o výměře 19 m2 a části p. p. č. 1868/5 o výměře 70 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem majetkoprávní-
ho vypořádání pozemku pod garáží a zajištění pří-
jezdu a přístupu ke garáži Otakaru a Janě Volenco-
vým, oba bytem Rooseveltova 1060/17, Krásná Lípa 
za  cenu 2  225 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.
RM doporučuje ZM schválit ukončení smlouvy o bu-
doucí smlouvě o koupi nemovitosti č. 2006/40/45-
349 ke dni podpisu kupní smlouvy na prodej st. p. č. 
1352 a části p. p. č. 1868/5, vše k. ú. Krásná Lípa Ota-
karu a Janě Volencovým. 
Prodej částí p. p. č. 1460 a odkoupení části p. p. č. 
26/1, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 65 – 07/2018
RM doporučuje ZM schválit:
-  prodej části p. p. č. 1460 o výměře 118 m2 (dle GP 

nově vzniklá p. p. č. 1460/2), k. ú. Vlčí Hora za úče-
lem zřízení zahrady Stanislavu Kaděrovi, bytem 
Vlčí Hora 144, Krásná  Lípa za cenu 5310 Kč,

-  prodej části p. p. č. 1460 o výměře 72 m2 (dle GP 
nově vzniklá p.  p.  č. 1460/3), k. ú.  Krásná Lípa 
za  účelem zřízení zahrady Libuši Steckerové, by-
tem Palackého 1544/42,Rumburk za cenu 3240 Kč,

-  odkoupení části p.  p.  č. 26/1, k. ú. Vlčí Hora dle 
předloženého návrhu do majetku města od Libu-
še Steckerové, bytem Palackého 1544/42, Rum-
burk za cenu 45 Kč/m2 za těchto podmínek:

-  prodej a odkoupení budou realizovány současně, 
-  kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spoje-

né.
Prodej části p.  p.  č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
manž. Holešínským 
Usnesení RM č. 65 – 08/2018
RM projednala připomínky Mgr.  Oldřicha Hole-
šínského, bytem El. Krásnohorské 986/37, Krásná 
Lípa a  doporučuje ZM schválit kupní smlouvu č. 
2018/32/15-45 na  prodej pozemku za  účelem vý-
stavby s dohodou o složení jistoty po úpravě práv-
ním zástupcem města  Mgr.  Oldřichu a  Ing.  Janě 
Holešínským dle předloženého návrhu.
RM doporučuje ZM schválit podmínku, že pokud 
nebude prodej pozemku realizován do 31. 8. 2018, 
bude usnesení o prodeji pozemku manželům Hole-
šínským zrušen.  
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 65 – 09/2018
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  p. p. č. 589 o výměře 829 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  st. p. č. 1134 o výměře 37 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p.  p.  č. 1791/10 o  výměře 196 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1791/9 o výměře 909 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 441/2 o výměře 687 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 439/1 o výměře 290 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 441/10 o výměře 317 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 440 o výměře 153 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1080 o výměře cca 120 m2, k. ú. Krás-

ný Buk,
-  p. p. č. 761/1 o výměře 738 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 761/2 o výměře 237 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
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Prodej části p. p. č. 727/1 a části p. p. č. 727/2, vše 
k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 65 – 10/2018
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.  p.  č. 
727/1 a  části p.  p.  č. 727/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Renatě Demeterové, by-
tem Varnsdorfská 89/52, Krásná Lípa z důvodu za-
chování pozemků pro potřeby města.  
Prodej části p. p. č. 727/1 a části p. p. č. 727/2, vše 
k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 65 – 11/2018
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.  p.  č. 
727/1 a  části p.  p.  č. 727/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za  účelem zřízení zahrady Růženě Koláříkové, by-
tem Na Náspu 169/1, Krásná Lípa z důvodu zacho-
vání pozemku pro potřeby města. 
Pronájem části p. p. č. 2144/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 65 – 12/2018
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2144/1 o výměře 
245 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Liboru Hercikovi, bytem Pražská 1118/87, Krásná 
Lípa. 
Pronájem p. p. č. 543, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 65 – 13/2018
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 543 o výměře 458 
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady fi r-
mě Booking Analytics s. r. o., se sídlem Cukrovarnic-
ká 1030/64, Praha. 
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 65 – 14/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
-  p. p. č. 2290 o výměře 196 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2291/1 o výměře 318 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 291/1 o výměře 150 m2, k. ú. Vlčí Hora.
 Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 65 – 15/2018
RM vyhlašuje záměr obce směnit st. p. č. 918/3 o vý-
měře 771 m2, k. ú. Krásná Lípa za část p. p. č. 1372/1 
o výměře 771 m2, k. ú. Krásná Lípa.  
Souhlas se vstupem na pozemek
Usnesení RM č. 65 – 16/2018
RM schvaluje Lence Hupkové, bytem Havlíčkova 
582/17, Krásná Lípa vstup na p. p. č. 1948, k. ú. Krás-
ná Lípa z důvodu výstavby nového oplocení. 
RM ukládá V. Doškové upozornit nájemce pozemku. 
Vrácení kauce - Usnesení RM č. 65 – 17/2018
RM neschvaluje vrácení kauce na prodej pozemku 
ve výši 5 000 Kč Tereze a Josefu Bedrníčkovým, by-
tem Rybniště 252. 
Starlit - Smlouva o zpracování osobních údajů 
Usnesení RM č. 65 – 18/2018
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osob-
ních údajů č. 2018/19/26-219 se společností STAR-
LIT s. r. o., se sídlem Bendlova 2237, Česká Lípa, dle 
předloženého návrhu. 
Smlouva o technické podpoře - Dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 65 – 19/2018
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke  Smlouvě 
o  technické podpoře č. 2011/19/15-37 mezi měs-
tem Krásná Lípa a  Ing.  Václavem Lepšem, Boženy 
Němcové 488, České Meziříčí. 
Žádost - výkon funkce pověřence
Usnesení RM č. 65 – 20/2018
RM schvaluje žádost tajemnice MěÚ Mgr.  Lucie 
Hankové o  možnost vykonávat funkci pověřence 
pro ochranu osobních údajů pro organizaci Základ-
ní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. 
III. Různé
Prodej části p. p. č. 133
Usnesení RM č. 65 – 21/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.  p.  č. 
382/2 o výměře 84 m2 (nově vzniklá p. p. č. 382/4), 
části p.  p.  č. 382/3 o  výměře 12 m2 (nově vznik-
lá p. p. č. 382/5), části p. p. č. 390 o výměře 28 m2 
(nově vzniklá p. p. č. 390/2), části p. p. č. 391 o vý-
měře 5 m2 (nově vzniklá p. p. č. 391/2), části p. p. č. 
392 o  výměře 30 m2 (nově vzniklá p.  p.  č. 392/2), 
části p.  p.  č. 399/1 o  výměře 33 m2 (nově vzniklá 
p.  p.  č. 399/9), části p.  p.  č. 399/6 o  výměře 4 m2 
(nově vzniklá p.  p.  č. 399/10) a  části p.  p.  č. 470/3 
o výměře 28 m2 (nově vzniklá p. p. č. 470/3), vše k. ú. 
Krásný Buk za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
20  320 Kč Povodí Ohře s. p., se sídlem Bezručova 
4219, Chomutov.

RM doporučuje schválit Kupní smlouvu č. 
2018/32/19-218, dle předloženého návrhu. 
Dar st. p. č. 842, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 65 – 22/2018
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o budoucí da-
rovací smlouvě a  dohodu o  spolupráci při opravě 
Dittrichovy hrobky dle předloženého návrhu. 
Založení spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z. s.  
Usnesení RM č. 65 – 23/2018   
RM bere na vědomí předložený materiál ve věci za-
ložení spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. RM 
doporučuje ZM schválit vstup města Krásná Lípa 
do spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. 
 Rozhledna na Maškově vrchu
Usnesení RM č. 65 – 24/2018
RM bere na  vědomí zamítnutí žádosti o  dotaci 
na projekt „Koukáme se k sousedům 
- rozhledny a vyhlídky česko - saského příhraničí“. 
Obnova místních komunikací 2018 - zhotovitel 
Usnesení RM č. 65 – 25/2018
RM projednala Zprávu o  posouzení a  hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. ka-
tegorie „Obnova místních komunikací 2018“ vypra-
covanou komisí pro výběrová řízení. RM schvaluje 
pořadí fi rem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo č. 2018/11/14-222 s vítěz-
ným uchazečem, kterým je fi rma ZEPS s. r. o., se 
sídlem Lindava 84, Cvikov, IČ 28688651, dle před-
loženého návrhu. 
Dodávka univerzálního zemědělského kolové-
ho traktoru - výjimka z Pravidel
Usnesení RM č. 65 – 26/2018
RM schvaluje v  souladu s  čl. III., odstavcem 7 vý-
jimku z  Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající 
v  uzavření Kupní smlouvy na „Dodávku univerzál-
ního zemědělského kolového traktoru“ s vítězným 
uchazečem, přestože byla předložena pouze jedna 
nabídka na  veřejnou zakázku malého rozsahu 3. 
kategorie. 
Dodávka univerzálního zemědělského kolové-
ho traktoru 
Usnesení RM č. 65 – 27/2018
RM projednala Zprávu o  posouzení a  hodnocení 
nabídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu 3. 
kategorie na  „Dodávku univerzálního zeměděl-
ského kolového traktoru“ vypracovanou komisí 
pro výběrová řízení. RM schvaluje pořadí fi rem dle 
výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy č. 2018/33/14-221 s vítězným uchazečem, 
kterým je fi rma N&N KOŠÁTKY s. r. o., se sídlem 
Kropáčova Vrutice 111, IČ 27636844, 
dle předloženého návrhu.
Neschválení výjimky z  pravidel Dotačního pro-
gramu na podporu výstavby RD
Usnesení RM č. 65 – 28/2018
RM neschvaluje výjimku z pravidel Dotačního pro-
gramu na podporu výstavby RD manželům Heleně 
Pavlíčkové a Milanu Pavlíčkovi, oba bytem Tyršova 
1193/10, Krásná Lípa. 
Neschválení žádosti o  dotaci na  podporu vý-
stavby RD 
Usnesení RM č. 65 – 29/2018
RM neschvaluje žádost o dotaci manželům Heleně 
Pavlíčkové a Milanu Pavlíčkovi, oba bytem Tyršova 
1193/10, Krásná Lípa, z  důvodu nesplnění podmí-
nek Dotačního programu na podporu výstavby RD 
- na domě není dokončena fasáda. 
Oprava střechy - Masarykova 16/1
Usnesení RM č. 65 – 30/2018
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených 
nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2018/11/18-220 
na  opravu střechy na  objektu Masarykova 16/1, 
Krásná Lípa s  fi rmou Jaroslav Novák - Klempířství, 
se sídlem Nová 2885, Varnsdorf, IČ 15664457, dle 
předloženého návrhu.  
Centrální kotelna - Usnesení RM č. 65 – 31/2018   
RM ukládá vedoucímu OMCS Petru Olivovi zajis-
tit koordinaci úprav tepelného hospodářství CZT 
na sídlišti a předložit zprávu o stavu kotelen v ob-
jektech města Krásná Lípa v termínu do 30. 6. 2018.
Dodatek č. 4 ke smlouvě na provozování kana-
lizace 
Usnesení RM č. 65 – 32/2018   

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke  smlouvě č. 
2015/19/14-292 o  nájmu a  provozování kanalizací 
se společností Severočeské vodovody a kanalizace 
a. s., IČ 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Tepli-
ce, dle předloženého návrhu. 
Těžba dřeva v městských lesích
Usnesení RM č. 65 – 33/2018
RM doporučuje ZM schválit zřízení živnostenského 
oprávnění města Krásná Lípa v oboru velkoobchod 
- maloobchod pro těžbu dřeva v  městských le-
sích, povinnou dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a  o  změně a  doplnění některých zákonů. RM dále 
doporučuje ZM schválit zřízení nové organizační 
složky města 0303 - Městské lesy.  
Přezkum hospodaření za rok 2017
Usnesení RM č. 65 – 34/2018
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospo-
daření města Krásná Lípa za rok 2017, které proved-
la nezávislá auditorská společnost AUDIT OBCE s. r. 
o. s tímto závěrem: 
Při přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa 
za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
RM děkuje zaměstnancům města Krásná Lípa, kteří 
se zasloužili o kladný výsledek na přezkoumání hos-
podaření za rok 2017.  
Spořicí účet města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 65 – 35/2018
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o vede-
ní spořicího účtu města u ČSOB, a. s., IČ 00001350, 
Radlická 333/15, Praha 5, dle předložené nabídky.  
Výpověď smlouvy ČSOB BusinessBanking 24 
Usnesení RM č. 65 – 36/2018
RM bere na  vědomí výpověď smlouvy na  službu 
ČSOB Elektronického bankovnictví - ČSOB Busi-
nessBanking 24 z  důvodu její náhrady službou 
ČSOB CEB. 
Hřiště u T-klubu - Usnesení RM č. 65 – 37/2018
RM bere na  vědomí informaci o  získání dotace 
na  projekt Hřiště u  T-klubu a  změně v  souvislosti 
s úpravou rozpočtu tohoto projektu.
Žádost o dotaci - Usnesení RM č. 65 – 38/2018
RM schvaluje na základě žádosti poskytnutí dotace 
ve výši 1000 Kč Domovu Srdce v dlaních - sociální 
služby Jiříkov p. o., se sídlem Filipov č. p. 65, Jiříkov. 
Směrnice - Usnesení RM č. 65 – 39/2018
RM schvaluje Směrnici pro ochranu osobních úda-
jů. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - rezervní fond 
Usnesení RM č. 65 – 40/2018   
RM schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa, p.  o. ve  výši daňové úspory celkem 3  830 Kč 
za rok 2016 a 12 749 Kč za rok 2017 v souladu s plat-
nou legislativou ke  krytí nákladů (výdajů) souvi-
sejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou 
předmětem daně. 
Koncert Rangers - Usnesení RM č. 65 – 41/2018
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování 
pořadu č. 2018/19/29-210 o  uspořádání koncertu 
hudební skupiny Rangers dne 25. 8. 2018, dle před-
loženého návrhu. 
Podium   - Usnesení RM č. 65 – 42/2018
RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 2018/21/29-
213 na  pronájem podia včetně montážní-
ho listu, na  akci Mezinárodní folklorní fes-
tival Krásná Lípa, která se bude konat dne 
9. 6. 2018, dle předloženého návrhu.  
Program kina červen 
Usnesení RM č. 65 – 43/2018 
RM schvaluje program kina a  využití kulturního 
domu na měsíc červen. 
Zpráva o plnění úkolů z RM
Usnesení RM č. 65 – 44/2018
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 61. - 63. 
RM.
 IV. Informace
Informace  
RM projednala následující zápisy: 
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životního pro-

středí ze dne 15. 5. 2018,
-  Zápis z 12. jednání fi nančního výboru ZM Krásná 

Lípa ze dne 21. 5. 2018.
 Jan Kolář

Jana Drobečková


