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Čtvrtek 20. září 2018
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 576

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Vážení spoluobčané,
za několik málo dní se vydáme po čtyřech letech
opět do volebních místností vybrat v komunálních
volbách své zástupce do městského zastupitelstva.
To je samozřejmě příležitost k rekapitulaci a malému ohlédnutí za prací, kterou jsme měli možnost
pro naše město udělat.
Zastupitelstvo města pracovalo v počtu 21 členů,
kdy po třech zastupitelích mělo Sdružení pro Lípu
a Komunistická strana Čech a Moravy, a patnáct
zastupitelů získalo Sdružení 2014. Mezi stejné subjekty budeme rozdělovat mandáty i letos. To svědčí
o jisté stabilitě, která v mnohých okolních obcích
není příliš obvyklá.
Zastupitelé se sešli na oficiálních zasedáních celkem 20x, několikrát také na pracovních seminářích
věnovaných především přípravě rozpočtu města
a budoucím investicím. Je příjemnou skutečností,
že jednání byla vždy konstruktivní a kultivovaná,
nepolitikařilo se, jednalo se věcně a v zájmu města.
Dobře fungovaly i kontrolní orgány zastupitelstva,
finanční a kontrolní výbor. Rada města byla sedmičlenná a ke svému jednání se sešla na 70 zasedáních.
Na následujících stránkách najdete malé, především obrazové připomenutí těch významnějších investičních počinů, společenských a kulturních akcí
a významných událostí z právě končícího volebního
období. Při procházení podkladů opět překvapilo,
jak rychle se na některé věci zvykne a na jiné úplně
zapomene.
I v uplynulých letech se dařilo udržet hospodaření
města ve velmi dobrém stavu, nemuseli jsme čerpat žádné úvěry a vytvářet finanční závazky do budoucna. Dařilo se získávat investiční i neinvestiční
dotace z EU i dalších zdrojů. Především ty investiční

začínají teprve nabíhat, neboť nové plánovací období fondů EU přináší ze strany státu neuvěřitelné
administrativně-technické komplikace a čerpání
investičních prostředků obecně velmi vázne. Například na projednání dotací na chodníky ve Varnsdorfské a Pražské ulici čekáme již třetí rok. Podobně zdlouhavá byla administrativa u rekonstrukce
T-klubu nebo nového sběrného dvora. Nezaháleli
jsme a pro roky příští jsme připravili řadu projektů
ve vysoké fázi připravenosti, ve většině se stavebním povolením, často s podanou dotační žádostí.
Uvedu zde některé z těch větších: rozhledna Vápenka na Maškově vrchu, Muzeum turistiky na náměstí,
volnočasová zóna pod Cimrákem, chodníky v Křižíkově ulici, parkoviště v Kyjově, ve Vlčí Hoře a u Kuruce, rekonstrukce Kyjovské přehrady atd. Zpracovali
jsme studii využití budovy hlavního nádraží a se
Správou železniční a dopravní cesty se nám podařilo dojednat rekonstrukci objektu z prostředků
státu.
V průběhu volebního období jsme aktivně řešili
i některé problémy obecnějšího charakteru, jako
byl například tlak ombudsmanky a ministerstva
školství na zrušení tzv. inovativní větve vzdělávání
v naší základní škole a nařčení z údajné segregace
romské menšiny. Tlak jsme ustáli, alternativní vzdělávání úspěšně rozvíjíme. Stejně tak jsme výrazně
usilovali o změnu v oblasti příspěvků na bydlení
a opakovaně jsme požádali o stanovení tzv. bezdávkových zón, abychom zabránili přílivu dalších
sociálně nepřizpůsobivých obyvatel. Podobně
jsme se důrazně zabývali financováním veřejného
opatrovnictví ze strany státu. Aktivně jsme působili
při založení nové turistické destinace Lužické a Žitavské hory, spolu se starosty Šluknovska jsme se

viditelně zapojili do záchrany akutní lůžkové péče
v regionu. Podrobnosti o zapojení města v různých
organizacích a další souhrnné informace najdete
na jiném místě tohoto Vikýře, ve zprávě starosty
za volební období.
Jako velmi pozitivní hodnotím dotační program
na zřízení kanalizačních přípojek, kterým jsme podpořili připojení ke kanalizaci u takřka maximálního
počtu dosažitelných objektů. Podobně úspěšný je
i dotační program „Pozemky zdarma“, kdy v různé
fázi výstavby je dnes více jak 30 nových rodinných
domů. Dlouhodobě úspěšná je i dotační podpora
spolků a zájmových organizací, ať finanční ve výši
700 tis. ročně, nebo v podobě technické výpomoci
a bezplatného poskytnutí prostorů pro činnost či
sportovišť. Odměnou je nám bohatý společenský
život a řada výjimečných aktivit, jako je třeba cyklistický závod Tour de Feminin, Mezinárodní folklorní
festival Krásná Lípa nebo Cross Parkmaraton.
Krásná Lípa je v regionu vnímána jako úspěšně se
rozvíjející město, řada našich aktivit se setkává se
zájmem médií i veřejnosti. A to i zásluhou aktivní
politické činnosti senátora Zbyňka Linharta. Je
na místě poděkovat i všem zaměstnancům města,
kolegům z Městského úřadu a Technických služeb,
ale také členům odborných komisí, ti všichni jsou
nedílnou součástí úspěšného rozvoje města.
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám jménem zastupitelstva města poděkoval za důvěru a podporu, kterou jsme od Vás
dostali, ale především za aktivitu Vás všech, kteří
různou formou a způsobem přispíváte dalšímu rozkvětu města Krásná Lípa.
Jan Kolář, starosta
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 27. 9. / 11. 10.
Vlčí Hora, Zahrady: 24. 9. / 8. 10.
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):
Od 1. 10. 2018 začíná tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO, od 1. 4. 2019 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

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
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!

Ocenění za péči
o přírodní louku
v Městském parku
V soutěži o nejlepší louky v oblasti Českosaského
Švýcarska se na české straně Krásná Lípa umístila
na 2. místě. Ocenění jsme získali za vlhkou louku
v Městském parku, kde bylo zjištěno více než padesát druhů rostlin. Výsledky soutěže byly vyhlášeny
16. 9. 2018 v Saském Švýcarsku pod stolovou horou
Lilienstein v rámci Slavnosti horských luk.

20. září 2018

Benefiční koncert věnovaný
záchraně Dittrichovy hrobky
Záchraně v mnoha ohledech výjimečné stavby –
mausoleu rodiny Dittrich, věnoval Krásnolipský komorní sbor mimořádný koncert. Jeho celý výtěžek
poputuje na záchranu a obnovu této významné
památky, připomínající nám jednu z kapitol naší
historie – podnikatele a mecenáše Karla Dittricha.
V sobotu 8. září 2018 v kulturním domě, po zahájení, během kterého vystoupili představitelé města a spolku Omnium, následoval koncert samotný.
V podání Krásnolipského komorního sboru zazněla
hudba mistrů 19. století, česká klasika, písně lidové
i populární, české i zahraniční. Slyšet jsme tak mohli
např. skladbu Anthony Philipa Heinricha v úpravě

Pavla Farského, známou píseň Jen pro ten dnešní
den nebo Nebe na zemi od J+W+V v úpravě Michala Janiše. Když se zdálo, že jsme slyšeli poslední
skladbu – členové sboru odešli z pódia, z prostoru
pod pódiem zazněla Aleluja…, která byla teprve
tou skutečně poslední písní zhruba hodinu trvajícího koncertu, díky kterému se na záchranu Dittrichovy hrobky vybralo přes 5000 Kč. Sbor řídili Milan
Sudek a Michal Janiš, mluveným slovem nás provázel Karel Jarolímek. Informace o hrobce, jak přispět
na její záchranu i další zajímavosti najdete na stránkách spolku Omnium: www.omniumos.cz

20. září 2018
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2015

Bytový dům v Bezručově ulici je po důkladné opravě

Folklorní soubor Dykyta oslavil v červnu roku 2015
své 25. narozeniny

Jen několik málo měst na světě se může pochlubit
lavičkou Václava Havla

Sbírka Kola pro Afriku umožnila poslat dětem do Afriky téměř 100 kol

V Krásnolipském kostele jsme přivítali houslového
virtuósa Jaroslava Svěceného

Po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi navštívil Krásnou Lípu v roce 2015 i prezident Miloš Zeman

K přepravě odpadů slouží nový nosič velkoobjemových kontejnerů

Klavichord z Krásné Lípy byl naročným způsobem
restaurován ze zdrojů veřejně sbírky

KČT Krásná Lípa oslavil 35. narozeniny v listopadu
2016

Na Křinickém náměstí jsme po dvou letech přivítali
z cesty kolem světa expedici Big Trip - Láďu a Káťu
Bezděkovi

Opravili jsme několik kapliček a křížků

Pozemky zdarma - 30 nových domů

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce hasičské
zbrojnice

2016

Ve fázi stavebního povolení je příprava výstavby
rozhledny Vápenka
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2017

Bytový dům v Mánesově ulici dostal nový kabát

Bytový dům v Nemocniční 6 prošel kompletní rekonstrukcí - nová okna, zateplení a fasáda

Centrum města je se sídlištěm propojeno novou alejí
z okrasných třešní

Dílny a zázemí TS po výměně vrat a rekonstrukci
fasády

Dětská hřistě jsou pečlivě udržována

Dům na Kyjovské ulici č. 53 září novými barvami

Folklorní soubor Lužičan oslavil 30. narozeniny v říjnu
roku 2017

Kompletně jsme zrekonstruovali mostek v ulici Tylova

Krásnolipským hasičům se daří vychovávat své
nástupce

Od r. 2017 pečlivě oddělujeme dřevitý odpad, šetříme
tím desetitisíce korun i životní prostředí

Nová plošina technických služeb dosáhne až do výšky
22 metrů

Před plným kostelem vystoupil známý sólista, hudebník Jiří Stivín

Reknostrukcí prošla fasáda domu na Křinickém
náměstí 16

Mezinárodní cyklistický závod Tour de Feminin se
konal v roce 2017 již po třicáté

Město Krásná Lípa získalo ocenění Obec přátelská rodině, spojenou s finančním darem ve výši 1,1 miliónu
korun, který jsme věnovali krásnolipským zájmovým
organizacím

strana 5

20. září 2018

Rybovu mši vánoční jsme vyslechli v exklusivním
podání souboru Gaudium Pragense pod vedením
Lukáše Hurníka

Upravili jsme vnitřní prostory městské knihovny

V roce 2020 budeme slavit 150. výročí povýšení
na město.

Věnovali jsme se údržbě rybníků, zpěvnili jsme hráze
Smutňáku a rybníku v sídlišti

V Městském parku vysázeli žáci základní školy i kránolipské rodiny několik desítek nových stromů

Vladimír Franz nám představil svoji hudební i výtvarnou polohu

Zakladatel závodu Tour de Feminin Jiří Vích obdržel
Cenu hejtmana Ústeckého kraje

Založili jsme novou tradici - Ozvěny ekofilmu v Krásné
Lípě

2018

Udžujeme lidové tradice - Krásnolipský masopust
2018

Investovali jsme i do nákupu nové techniky, technické
služby mají nově k dispozici již čtvrtý traktor

Krásná Lípa je dlouhodobě úpěšná ve třídění odpadu

Pětiletou tradici má otužilecké plavání v rybníku
Cimrák

Žáci našich školek a školy se zúčastnili atletické
olympiády DSO Sever

Na opravy místních komunikací jsme vyčlenili v minulých čtyřech letech částku více jak 12 miliónů korun

Odpočinková zóna u rybníku Cimrák
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Po mnoha letém jednání se podařilo iniciovat záchranu Ditrichovy hrobky

Pod Cimrákem v místě bývalého mlýna bude vybudována víceúčelová sportovní plocha

Protranství mezi radnicí a Domem služeb prošlo
rekonstrukcí

Letos proběhl již IX. ročník MFF Krásná Lípa

Především pro bezpečí malých fotbalistů jsme zakoupili nové bezpečné branky

Příští rok se poběží Parkmaraton již podesáté

Realizovali jsme rekonstrukci hřbitovní zeleně ve Vlčí
Hoře

Vydali jsme dvě publikace o místních umělcích,
připravujeme třetí - o Augustu Stradalovi

Saunový areál u sportovního areálu bude dokončen
ještě letos

T- klub pro mládež bude stavebně dokončen koncem
roku

Úpravy komunikací, nové chodníky a parkovací stání
- zklidnění dopravy u ZŠ

V květnu jsme oslavili 100 let Československa a 130 let
Klubu českých turistů

Ve výbavě technických služeb letos přibyl
i nový traktorbagr

Rozšiřujeme parkovací kapacity ve středu města, je
připravena výstavba parkoviště u Kuruce

Mezi známými osobnostmi, které v Krásné Lípě vystupovali byl i zpěvák Daniel Hůlka
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Počasí v Krásné Lípě – srpen 2018

Nové stromy do Školní
ulice už máme na dvoře
V rámci úprav komunikací okolo základní školy
bude vysázena Technickými službami i nová zeleň, vč. 13 nových stromů. Vysazena bude Ambroň západní (Liquidambar styraciflua 'Slender
Silhouette´), sloupovitý kultivar s úzkou korunou. Jeden exemplář základního druhu již máme
u modrého DPS na sídlišti. Můžeme se těšit na výjimečné podzimní zabarvení listů a atraktivní pichlavé plody.

Poslední měsíc astronomického léta opět vyšel
vstříc milovníkům tropických veder a slunečného
počasí. Máme za sebou druhý nejteplejší srpen minimálně od roku 2009. Nebýt prudkého ochlazení
v polovině třetí dekády, byl by tento měsíc jasně
nejteplejším v historii. Ještě teplejší byl srpen v roce
2015, který ale zároveň přinesl velké množství srážek a severní Čechy se nepotýkaly s největším suchem v historii.
Období 1. – 10. 8.
V loňském roce se často stávalo, že velmi teplá
vzduchová hmota se nad severní Čechy nemohla
dostat. Proto také v Krásné Lípě byl zaznamenán
pouze jeden den s teplotou nad 30°C. Letos to
rozhodně neplatilo a vedra udeřila i na samotném
severu.
1. srpen byl nejteplejším dnem celého měsíce
a s velkou pravděpodobností i tohoto roku. Již
v 8:00 byla teplota na +27°C, před polednem ukazovaly teploměry již +30°C. Nakonec vystoupala
teplota v 15 hodin na +34,0°C. Absolutní rekord
35,2°C ze srpna 2015 se začínal otřásat v základech.
Díky rostoucí oblačnosti ale odolal. Za zmínku stojí,
že v loňském roce byl nejteplejším dnem roku také
1. srpen. V noci z 1. na 2. srpna byla zaznamenána
tropická noc, která se zde vyskytla po třech letech.
Minimální teplota 2. srpna klesla na +20,6°C. Tropy
pokračovaly i v dalších dnech, jen 5. a 6. srpna se
teplota zastavila na hodnotách kolem +28°C. V noci
ze 7. na 8. srpna byla zaznamenána další tropická noc. Tropických nocí bylo letos ve srovnání se
srpnem 2015 o 5 méně. První dešťové srážky byly
naměřeny 8. srpna, kdy po dosažení maximální
denní teploty 33,0°C přišla slabá bouřka, při které

napršelo 6,4 mm srážek. Samozřejmě za těchto teplotních podmínek je takový úhrn zcela bezvýznamný.
Období 11. – 20. 8.
Druhá dekáda nabídla přeci jen přívětivější počasí.
Ochlazení dorazilo po přechodu studené fronty, ze
které ale bohužel nenapršelo téměř nic.
11. srpna přišla na chvíli úleva od tepla, když ráno
klesla teplota na 12°C a přes den vystoupala na necelých 22°C. V následujících dnech ale teplota šplhala zdárně pár desetinek pod tropických 30°C.
Období 21. – 31. 8.
V posledním srpnovém období přišlo v rámci Krásné Lípy definitivní rozloučení s tropickými teplotami nad 30°C. 23. 8. bylo naměřeno +32°C.
Následovalo prudké ochlazení a vydatně zapršelo. V přeháňkách a bouřkách napršelo 24. srpna
36 mm srážek a po přívalovém dešti byla zatopena
komunikace na Křinickém náměstí. Ochlazení vyvrcholilo 26. srpna, kdy se odpolední teplota zastavila
na pouhých 16°C. V samotném závěru měsíce se
oteplilo na normální srpnové hodnoty a v předposlední den měsíce i slabě zapršelo.
Léto 2018 (1. června – 31. srpna), bylo s průměrnou
teplotou 18,3°C v rámci Krásné Lípy pravděpodobně nejteplejším létem v novodobé historii. Konkurovat tomuto létu mohly léta v roce 2015 a 2003.
Srážkový úhrn 102 mm je suverénně nejnižší od počátku měření v roce 2009, pravděpodobně je ještě
nižší než v extrémně suchých letech 2003 a 1947.
Nutno dodat, že 35% tohoto úhrnu napršelo za pár
hodin 24. srpna.
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Stylové turistické
posezení ve Sněžné
Velký dík patří panu Machuldovi, který městu věnoval a pro všechny instaloval na rozcestí dvou turistických tras (červené a žluté) stylové a řemeslně
výborně zpracované turistické posezení.

Hodně smutná
zpráva
Opustila nás paní Boženka Koubská, neuvěřitelně laskavá a milá dáma. Dlouholetá pracovnice
našeho městského úřadu, nekonečně usměvavá
a vstřícná osobnost, matrikářka jak má být. Aktivní
turistka, členka folklorních souborů, neúnavná organizátorka kulturního života. Obětavá maminka,
partnerka, skvělá kamarádka a parťačka, prostě
pro všechny přátele Boženka. I když je nám hodně
smutno, vzpomínáme s úctou a láskou.
Za všechny kolegy Jan Kolář, starosta
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Volby do zastupitelstva města Krásná Lípa
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva města Krásná Lípa.
Volby se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnosti jsou pro okrsek č. 1 – 4 v Základní
škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 je volební místnost v čajovně Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.
Pokud chcete volit, ale nemůžete se např. ze zdravotních důvodů dostavit do volební místností, je
možné objednat si přenosnou volební urnu domů.
V případě zájmu, prosím volejte na 412 354 820.
Pamatujete? Před osmi roky na Křinickém náměstí.

DOBRÉ ZPRÁVY - Krajská zdravotní
vstoupí po komunálních volbách
do jednání se zástupci města Rumburk!!!
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vstoupí po komunálních volbách, které se konají ve dnech 5. a 6. října
2018, do jednání se zástupci města Rumburk. Společnost je připravena převzít část obchodního závodu Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. (LNaP).
To je výsledek schůzky, které se na půdě ředitelství
KZ ve čtvrtek 6. září 2018 zúčastnili za KZ předseda
představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel
Ing. Petr Fiala, a za město Rumburk starosta Ing. Jaroslav Sykáček a předseda představenstva LNaP
Ing. Karel Schäfer.

„Dohodli jsme, že budeme jednat o zajištění zdravotní péče nejméně v oboru interny a chirurgie. V oblasti
oboru dětské a dorostové lékařství a v gynekologicko-porodnické budeme jednat o přímé spolupráci. Projednali jsme i problematiku hloubkové prověrky due
diligence. Zástupci Lužické nemocnice a polikliniky
deklarovali připravenost prověrku podstoupit,“ informoval o výsledku schůzky Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ.
Zdroj: info@kzcr.eu

Jedna z novinek
Obrovský úspěch
na turistických
Naďi Duškové,
atletky AC Rumburk trasách v Krásné Lípě

VZPOMÍNKA
V pátek 21. září tomu bude právě rok, co nás
krátce po svých 94. narozeninách navždy opustila naše maminka, babička a prababička paní
Anežka Doudová-Sobolová.
Za celou rodinu vzpomíná syn Jan, snacha
Slávka a vnučka Helena.

Nádherné výsledky předvedla v uplynulém týdnu
jedna z obyvatelek Krásné Lípy. Ve španělském
městě Málaga se konalo mistrovství světa v kategorii masters tj. atletů a atletek ve věku nad 35
let. Naďa se zúčastnila chodeckých závodů na 10
a 20 km v kategorii jednotlivců a družstev. Na trati
10 km prohrála o jedinou sekundu bronzovou medaili a dovezla si tzv. brambory, ale v družstvech vybojovala ještě s dvěma závodnicemi z Čech zlatou
medaili. O tři dny později se, ale již na 20 km trati,
nenašel nikdo, kdo by ji dokázal porazit a stala se
mistryní světa v kategorii 35-39 let a zároveň také
vyhrála i kategorii družstev. O velikosti a výjimečnosti úspěchu svědčí i to, že se uvedeného MS
zúčastnilo více jak 6000 atletů ve všech věkových
kategorií, a jen v chodeckých disciplínách bylo celkem 700 chodců a chodkyň.

Po žluté turistické trase se můžete nově vydat
i od kapličky ve Sněžné, dále kolem kostela a hřbitova k rybníku Šiml v Dlouhém Dole a pastvinami
do Kyjovského údolí, popř. k restauraci Na Fakultě a pak stále po žluté přes Kamennou Horku až
na náměstí v Krásné Lípě.

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

20. září 2018
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER
88.8 FM
sever.rozhlas.cz

Zpráva starosty města za volební období 2015 – 2018
• Město Krásná Lípa hospodařilo s celkovými rozpočtovými prostředky ve výši 424 mil. Kč.
Rozpočtové prostředky v jednotlivých letech:
2015: 100 852 tis. Kč
2016: 93 533 tis. Kč
2017: 112 551 tis. Kč
2018: 117 053 tis. Kč
• Město Krásná Lípa přijalo celkem 62,5 mil. Kč dotačních prostředků.
Přijaté dotační prostředky 01/2015 - 08/2018 (v tis. Kč):

• Město Krásná Lípa není zatížené žádnými
úvěry ani půjčkami, významný dlouhodobý
závazek města ve výši 39 mil. Kč je záloha
kupní ceny 2. etapy výstavby oddílné splaškové kanalizace dle uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě se Severočeskou vodárenskou společností a.s. v roce 2013.
• Město Krásná Lípa navýšilo v pořizovacích
cenách svůj dlouhodobý majetek z 648,8 mil.
Kč na 688,7 mil. Kč. (čistou hodnotu svého
dlouhodobého majetku navýšilo z 550,5 mil.
Kč na 568,9 mil. Kč), (období 2015 – 07/2018)
Pozn.: Čistá hodnota dlouhodobého majetku

je hodnota majetku snížená o jeho odpisy.
V těchto hodnotách není zahrnut majetek
příspěvkových organizací města, kterým
město svůj majetek svěřilo do správy!
• Ve sledovaném období byly prodány
2 objekty:
– v roce 2015 objekt Křinické náměstí 6/11 –
cena 2.000.000 Kč – nyní pivovar
– v roce 2016 objekt Nemocniční 538/10 –
cena 600.000 Kč – nyní cukrárna
• Město Krásná Lípa má ke dni 31. 8. 2018:
– 95 zaměstnanců

• Město Krásná Lípa je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:
– Základní škola a mateřská škola Krásná Lípa,
p. o.
– Kostka Krásná Lípa, p. o.
• Město Krásná Lípa je 100% vlastníkem:
– Křinice Krásná Lípa, s. r. o.
• Město Krásná Lípa je spoluzakladatelem:
– České Švýcarsko, o. p. s.
• Město Krásná Lípa je členem:
– DSO Sever
– Sdružení pro rozvoj Šluknovska
– Euroregion Labe/Elbe
– Euroregion NISA
– MAS Český Sever, z. s.
– DMO Lužické a Žitavské hory, z. s.
• Město Krásná Lípa vede soudní spor:
– Proti Úřadu na ochranu hospodářské soutě
že Brno – kasační stížnost u Nejvyššího
správního soudu v Brně
– Proti Odvolacímu finančnímu ředitelství
Brno u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(Pozn.: Jedná se o veřejnou zakázku na vybudování 2. etapy kanalizace. Nejvyšší správní soud
zrušil rozhodnutí ÚOHS Brno jako zmatečné!
Neoprávněně vyměřená pokuta nám byla vrácena.)
• Proti Městu Krásná Lípa je veden soudní
spor:
– společností Allowance, s. r. o.
(Pozn.: Žaloba za neuhrazené služby při administraci kanalizace, provedeno zápočtem oproti
vzniklé škodě – přerušeno)
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• Město Krásná Lípa ve sledovaném období realizovalo tyto významné investice do majetku:
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• Město Krásná Lípa realizovalo ve sledovaném období tyto rekonstrukce povrchů místních komunikací (bez podbarvení jde o plán):
Pozn.: Nepodbarvené úseky jsou před rekonstrukcí, částky dle odborného odhadu.
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• Město Krásná Lípa má na svých účtech k 3. 8. 2018 finanční prostředky
ve výši 38,1 mil. Kč.
• Město Krásná Lípa v současnosti dokončuje investiční akce:
– Zklidnění ulic Školní a Komenského
– Technické středisko TS – sklad
– Rekonstrukce a rozšíření T-klubu
– Bylinná zahrada Lužických hor a Labských pískovců, vč. lávky přes Křinici
– Veřejné WC
• Město Krásná Lípa má připraveny následující investiční a rozvojové projekty ve vysokém stupni připravenosti (vč. projektované dokumentace, popř.
stavebního povolení):
– Rekonstrukce sběrného dvora
– Výstavba chodníků v ulicích Varnsdorfská, Pražská, Stradalova, Křižíkova,
Masarykova (k nádraží)
– Úprava plochy a vybudování parkoviště na Pražské ulici (u Kuruce)
– Rekonstrukce přehrady v Kyjově
– Víceúčelová plocha pod rybníkem Cimrák
– Parkoviště Vlčí Hora (u kaple), Kyjov u přehrady, Kyjov vstup do údolí
– Výstavba rozhledny Vápenka na Maškově vrchu
– Výsadba zeleně u Zeleného Čtvrtku
– Modernizace závlahového systému fotbalového hřiště
– Hřiště u T-klubu – rozšíření
– Úsporná opatření ve veřejném osvětlení – LED (okrajové čísti města)
– Výstavba Muzea turistiky
– Rekonstrukce sochy lva v Městském parku
– Rekonstrukce zaměstnaneckého zázemí TS
– Digitalizace kina
– Bezbariérové učebny v ZŚ
– Dostavba vstupního haly ZŠ
Krásná Lípa 5. 9. 2018
Zpracoval Jan Kolář, starosta města
Zpráva byla projednána Zastupitelstvem města Krásná Lípa
dne 10. 9. 2018, bez připomínek.

Rozmary počasí – povodně v roce 2010
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