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č. 577 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 11. října 2018

Příští číslo vyjde za dva týdny

Občané rozhodli o složení zastupitelstva 
na příští čtyři roky 

Ve  dnech 5. – 6. října proběhly komunální volby, 

v nichž voliči rozhodli o tom, kdo povede Krásnou 

Lípu po další čtyři roky. Nejvíce, tedy 15 mandátů, 

opět získalo Sdružení 2018, které vede město již 

od  roku 1994. Zbývajících 6 mandátů si rozdělily 

strany Volba PRO Lípu (4 zastupitelé) a  KSČM (2 

zastupitelé). Zůstane tedy zachována dlouhodobá 

kontinuita a s ní i další směřování a připravený roz-

voj města.

Rád bych poděkoval všem voličům, a  bylo jich 

celkem 1030, za  účast ve  volbách, kteří tak vyjád-

řili svůj zájem o dění ve městě. Stejně tak bych rád 

poděkoval členům všech kandidátek za aktivní za-

pojení do komunálního dění a odvahu tzv. „jít s kůží 

na  trh“. Těm, kteří byli zvoleni do  zastupitelstva 

města, gratuluji a těším se na další spolupráci.

Rád bych poděkoval i všem kolegům, kteří již v za-

stupitelské funkci pokračovat nebudou, za  oběta-

vost, čas a  energii, kterou v  uplynulých letech vě-

novali práci ve  prospěch Krásné Lípy. Poděkování 

za spolupráci a pomoc patří i členům výborů zastu-

pitelstva a odborných komisí rady města.

Pokud nenastanou komplikace, bude se ustavující 

zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konat 

v  posledním říjnovém týdnu, kde bude zvoleno 

vedení města, tedy rada města, starosta a místosta-

rosta.

Jan Kolář, 

starosta města

Výsledky voleb do zastupitelstva města Krásná Lípa - volby konané dne 5. - 6. 10. 2018
celkové

KSČM hlasy Volba PRO Lípu hlasy Sdružení 2018 hlasy

1. Jiří Vích 211 1. Mgr. Richard Nagel 273 1. Ing. Zbyněk Linhart 708
2. Milan Pešír 201 2. Petr Semelka 253 2. Jan Kolář 698
3. Jiří Suda 139 3. BcA. Miloš Kubišta 223 3. Jana Drobečková 661
4. Jana Chvátalová 138 4. Mgr. Milena Nagelová 220 4. Jakub Melichar 652
5. Josef Myšák 125 5. Miroslav Řebíček 183 5. Jan Železný 571
6. Zbyněk Žitník 118 6. Ing. Martin Růžička 191 6. Hana Volfová 586
7. Kateřina Němcová 93 7. Ing. Aleš Kubica 189 7. MUDr. Jan Prokop Škoda 664
8. Josef Malina 84 8. Hana Štroblová 172 8. RNDr. Ivana Preyová 639
9. Stanislav Doležal 86 9. Kateřina Doležalová 177 9. Jiří Podhorský 635
10. František Němec 87 10. Martin Vosátka 162 10. Drahoslava Lehoczká 622
11. Štěpánka Procházková 82 11. Miroslav Kováč 193 11. Václav Danita 585
12. Tomáš Šantora 83 12. Pavlína Švecová 176 12. Mgr. Petr Hořeňovský 603
13. Jiří Procházka 88 13. Světla Vítková 140 13. Mgr. Milan Sudek 572
14. Zdeněk Vaněk 79 14. Mgr. Ivana Marková 171 14. Václav Hieke 617
15. Karel Martínek 83 15. Ladislav Miko 152 15. Ing. Martin Bosák 568
16. Jan Vavřík 84 16. Miroslav Kaštánek 141 16. Miroslav Vais 578
17. Jiří Richter 74 17. Jiří Kopecký 192 17. PaedDr. Zbyněk Šedivý 592
18. Marie Myšáková 101 18. Jakub Juda 194 18. Astrid Schnittnerová 573
19. Jaromír Kaška 87 19. Václav Šena 201 19. Ing. Radana Michlíková 541
20. Jaroslav Rojer 78 20. Jana Doležalová 145 20. Václav Šena 541
21. Helga Fraňková 72 21. Naděžda Semelková 174 21. Karel Beneš 548

Celkem hlasů 2 193 3 922 12 754
Počet mandátů 2 4 15
průměr hlasů na kandidáta ve volební straně 104 187 607

114,4 204,6 667,7

V Krásné Lípě je 2 791 voličů
Voleb se zúčastnilo 36,90% voličů, tj. 1 030 voličů.
Celkem bylo odevzdáno 18 869 hlasů tj. v prům. 18,3 hlasů

podbarveně jsou vyznačeni zvolení členové ZM
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„Rozloučení s létem“ byl posledním koncertem 
Krásnolipského kulturního léta 2018

Česko-německá spolupráce

Ještě několik dní před koncertem nás hřálo tep-

lé letní počasí, výrazně chladněji bylo v  sobotu 

22. září, kdy se na  krásnolipském náměstí konal 

poslední z  řady koncertů Krásnolipského kultur-

ního léta 2018. „Rozloučení s létem“ zahájily svým 

vystoupením děti z Dětského domova Krásná Lípa, 

ke  kterým putoval i  fi nanční dar. Symbolický šek 

na celkem 20 tisíc korun byl slavnostně předán ře-

ditelce DD. Po vystoupení dětí následovaly koncer-

ty Martina Maxy, Michala Šindeláře a Queenmanie. 

Večerem nás provázel moderátor Miroslav Vais.

Město Krásná Lípa získalo podporu na  projekt 

Umění nezná hranic/Kunst ohne Grenzen reg. 

č. ELL-0333-CZ-14.11.2017. Projekt byl fi nančně 

podpořen ve výši 8 688,10 eur z prostředků Evrop-

ské unie. Německým partnerem nám bylo město 

Groβschönau.

V  rámci projektu proběhlo několik společných ak-

tivit, které navazují na společnou česko-německou 

historii. Na  koncertech jsme představili hudební-

ho skladatele Anthony Philipa Heinricha (rodáka 

z Krásné Lípy) a jeho hudební díla. 

Dále jsme uspořádali prezentaci společně vydané 

knihy “Anthony Philip Heinrich – americký Beetho-

ven z  Krásné Lípy”. Snažili jsme se o  představení 

významu tohoto česko-německého rodáka a  jeho 

celosvětový přínos pro rozvoj hudby. 

Připravili jsme letáky s  turistickými cíli obou des-

tinací a  uskutečnili dvě exkurze po  těchto cílech. 

Společné letáky jsou volně k dispozici v  Informač-

Děti z dětského domova si pro nás připravily dvě vystoupení, mezi kterými jim byl slavnostně předán symbolický 

šek v hodnotě 20 000 Kč.

Foto ze slavnostního předání fi nančního daru, který 

převzala ředitelka Dětského domova Krásná Lípa.

Martin Maxa Michal Šindelář I když koncert provázela nízká účast, hostů postupně 

přibývalo. Nejpočetnější publikum měla asi skupina 

Queenmanie, která vystoupila jako poslední.

ních střediscích v obou destinacích.

Věříme, že tímto krokem jsme si upevnili cestu 

k dalším společným aktivitám.
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SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 11. 10. / 25. 10.
Vlčí Hora, Zahrady: 22. 10. / 5. 11.
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. 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

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
sup@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

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 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 4. 2019.
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. 

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@bur-

kon.cz, https://www.facebook.com/

linhart.krasnalipa

Benefi ční koncert 
KKS, výsledek

Petice za zachování 
akutní lůžkové péče 
skončila a byla odeslána 
na odpovědná místa

Dne 8. 9. 2018 uspořádal Krásnolipský komorní 

sbor benefi ční koncert ve prospěch opravy hrobky 

rodiny Dittrichovy. Slíbili jsme, že zveřejníme 

výsledek výtěžku dobrovolného vstupného, zde je 

splnění našeho slibu:

Na koncertu se bez hostů a členů sboru sešlo celkem 

50 diváků a na dobrovolném vstupném jsme vybrali 

5.220,- Kč. Vybrané peníze jsme poukázali spolku 

Omnium Broumov, jehož zástupci byli koncertu 

přítomni. Pan Jakub Děd, zástupce spolku Omnium, 

následně za  zaslané peníze našemu sbormistrovi 

poděkoval mailem.

Jsme rádi, že se dobrý úmysl podařil a snad můžeme 

očekávat, že zatím chátrající hrobka se jednou stane 

důstojnou dominantou krásnolipského hřbitova.

Karel Jarolímek

Ústřižek poštovní poukázky a  mail pana Jakuba 

Děda.

Vážený pane magistře, 

Děkuji za zaslané fotografi e, ale hlavně za upřímnou 

snahu pomoci, která není vůbec samozřejmá a častá.

Příspěvek včera v  pořádku dorazil na  náš účet. Ještě 

jednou děkuji a  doufám, že se v  budoucnu potkáme 

už za lepší situace Dittrichovy hrobky. 

Pozdravujte prosím kolegyně a kolegy ze sboru. 

S přáním hezkého dne,

Jakub Děd

Omnium z. s.

Celkem bylo sebráno cca 7000 podpisů a  už 
v  průběhu sbírání, společně s  tlakem starostů 
Šluknovska, (dopisy a  jednání s  ministrem 
zdravotnictví, se zástupci VZP, Krajské zdravotní, 
atp.) vytvořila tlak na snahu řešit problém a zahájit 
jednání s  Ústeckým krajem. Děkujeme občanům 
za aktivitu a podporu tohoto důležitého požadavku.

Zdroj: www.facebook.com/linhart.krasnalipa
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Replika orientačního 
hraničního sloupu byla 
slavnostně odhalena 
v Severním u Lobendavy

Výjezd rodin s Kostkou

Konference Prolínání Světů 2018

Kůrovec ničí i městské lesy

Klub českých turistů Krásná Lípa ve  spolupráci 

s  obcí Lobendava a  městem Krásná Lípa v  neděli 

30. září, za  velkého zájmu veřejnosti, slavnostně 

odhalil v Severním repliku hraničního sloupu. A to 

přesně na stejném místě, kde stával do r. 1938 sloup 

původní. Výrobu a instalaci sloupu zajistil a věnoval 

darem pan Michal Osif, majitel společnosti 

Eurotopoz z Krásné Lípy.

Druhý zářijový týden se vydaly rodiny s  dětmi 
a pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s  dětmi do  malebné obce Doubice, konkrétně 
do  penzionu Hubertus, aby tam společně strávily 
a  užily si pět dní. Velmi nám přálo počasí, a  proto 
jsme dobře zvládli připravený program, který 
se konal hlavně v  přírodě. Každý den, kromě 
naplánovaných aktivit, probíhalo posilování 
rodičovských kompetencí maminek a jejich vztahu 
a  komunikace s  dětmi. Pracovnice sociální služby 
rovněž individuálně pracovaly s  jednotlivými 
rodinami.
První den po ubytování a vzájemném představení 
jsme se šli projít do okolí a koupali se v bazénu. Další 
den jsme si užili EKO – ARTE terapii s  Mgr.  Janou 
Merhautovou - lesní tvoření plné fantazie, 
zábavy a  poznání. Poté jsme v  obci navštívili 316 
dřevěných soch od čtrnácti různých autorů. Sochy 
představují nejčastěji pohádkové postavy, bájné 
bytosti a zvířata, kromě toho ale např. i motocykly 
a  jiné neživé předměty a  dotvářejí podobu areálu 
penzionu s hřišti, jezírky, posezením či kamenným 
bludištěm.
Třetí den proběhlo sportovní dopoledne se 
soutěžemi, fotbalem a  hrami. Odpoledne bylo 
věnováno koupání a  programu, který pro nás 
připravily pracovnice Pedagogicko-psychologické 
poradny Rumburk. Pro skupinu maminek Mgr. Věra 

V  sobotu 15. září 2018 proběhla v  Krásné Lípě 

konference, která se již šestým rokem stala tradiční 

regionální akcí. Přináší témata osobního rozvoje, 

témata společenská a  vzdělávací a  to k  zamyšlení, 

refl exi a inspiraci. Tento rok na konferenci vystoupili 

moderátoři a  novináři Monika Valentová, Martin 

Veselovský, Petra Kruntorádová a  Dan Barták, dále 

pak lékařka Laura Janáčková, pedagog Zdenek 

Slejška, terapeut Jan Burian a řádová sestra Angelika 

Pintířová. Akce se zúčastnilo 90 lidí a  již šestým 

rokem je příležitostí k setkávání bez dogmat, limitů 

a  škatulek. Konference je neziskovým počinem 

a bez podpory partnerů by nemohla na tak vysoké 

úrovni proběhnout. Děkujeme tedy městu Krásná 

Lípa, společnosti Lesy ČR, společnosti Mikov, Horák 

- CZ, geodetické kanceláři Ing.  Jana Chrousta, 

společnosti Bohemian Cottage, tiskárně Jiřího 

Manzela, mediálním partnerům Pravému domácímu 

časopisu a časopisu Žena a Život, obecně prospěšné 

společnosti České Švýcarsko, dále podporovatelům - 

akce pivovaru Falkenštejn, kavárně a vinárně Atelier, 

čokoládovně Mana a všem účastníkům, lidem, bez 

kterých by to všechno nemělo žádný smysl.

Za Krásnolipský spolek Mgr. Irena Kubicová - 

autorka projektu

Po plánovaných jarních těžbách dřeva v městských 

lesích musíme teď neplánovaně zasahovat proti 

kůrovci. V  současné situaci, kdy je již v  Národním 

parku České Švýcarsko vyhlášen kalamitní stav 

a i v lesích v okolí je vysoká kůrovcová těžba, je těžké 

zajistit ekonomicky přijatelný odbyt. Zvažujeme 

tedy pořez kulatiny pro vlastní potřebu. Z rozpočtu 

města budeme muset uvolnit další prostředky 

na  lesnické práce, zpracování dřeva a  obnovu 

lesa. Předpokládáme, že postupně budou zničeny 

všechny smrkové porosty v našem majetku.

Forferová na  téma: "Hranice ve  vztahu matka - 
dítě, zvládání emocí", pro skupinu dětí Mgr.  Eva 
Michalinová na  téma "Komunikace, provázání 
skupiny dětí". Následovala krásná tečka za  dnem - 
jízda na koních.  
Předposlední den pobytu jsme kreativně vyráběli 
a  zdobili rámečky na  fotografi e s  využitím 
přírodních materiálů a malovali na obličej. Po obědě 
nás čekal výlet s  poznáváním Národního parku 
České Švýcarsko v  doprovodu jeho zaměstnanců, 
kteří nám mnohé o lese řekli. Pobyt jsme zakončily 
seberefl exí a večerní diskotékou s opékáním buřtů.
Pátý den rodinky i  pracovnice v  pořádku odjely 
do svých domovů. Ahoj všem a těšíme se na příští 
podobné setkání.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi 
fi nančně podpořil Ústecký kraj a Evropská unie.

Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí služby, sociální 
pracovník Kostka Krásná Lípa p.o.
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Soutěž České televize 
v naší knihovně

Cestovatelský festival 7 divů 
v Krásné Lípě – již po desáté!

Nová výstava přibližuje historii 
loretánské kaple v Rumburku

Městská knihovna Krásná Lípa se zapojila 
do  projektu České televize – Skautská pošta. 
Podrobnosti o  této soutěži pro děti naleznete 
na webové adrese: www.skautskaposta.cz

České Švýcarsko o. p. s. a časopis Koktejl pořádají 2. - 

3. listopadu 2018 jubilejní 10. ročník cestovatelského 

festivalu Sedm divů v Krásné Lípě v Domě Českého 

Švýcarska. Posláním festivalu je seznámit veřejnost 

nejen s  cestovateli a  dalekými zeměmi, ale hlavně 

poukázat také na globální problémy, jako je mizení 

živočišných druhů, velké sociální rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi, ničení životního prostředí 

a přírodních zdrojů apod.

Akce letos proběhne ve  dvou dnech a  program je 

opravdu pestrý. Festival v  páteční podvečer zahájí 

cestovatelská legenda a čestný náčelník indiánského 

kmene Kikapů pan Miroslav Stingl, který se s námi 

podělí o  zážitky na  svých cestách za  domorodými 

kmeny celého světa.  Mezi přednášejícími jsou  

letos například želví patronka Hana Svobodová, 

která na Borneu zachraňuje mořské želvy, potápěč 

a fotograf Jindřich Böhm, dálková plavkyně Abhejali 

Bernardová, jež přeplavala 7 oceánů, svérázný 

kajakář a  cyklista Matěj Balga, reportážní fotograf 

Pavel Svoboda – ten zase podnikl dalekou cestu 

napříč Asií a za organizaci Lékaři bez hranic nás poctí 

svou návštěvou pan Stanislav Havlíček a podá nám 

osobní svědectví o situaci uprchlíků v Bangladéši.

Letošní ročník festivalu bude moderovat sympatická 

cestovatelská dvojice manželé Bezděkovi alias 

BIGTRIP, kteří si udělali dva roky prázdnin, splnili si 

sen a objeli autem celý svět.

Více informací i celý program najdete na stránkách 

festivalu: www.sedm-divu.cz

www.ceskesvycarsko.cz

(Rumburk 17. 9. 2018) V  přízemí vstupní budovy 

Lorety v  Rumburku se v  sobotu 15. 9. 2018 nově 

zpřístupnila stálá výstava o  historii zdejší barokní 

památky. Její součástí jsou velkoformátové 

fotografi e a  interaktivní prvky pro děti i  dospělé. 

Výstava přináší dosud nepublikovaná dobová 

zobrazení tři sta let starého mariánského poutního 

místa. K  vidění jsou i  fotografi e zakoupené 

v archivu knihovny drážďanské univerzity či snímky 

z návštěvy prezidenta Václava Havla. Novou česko-

německou expozici připravila Římskokatolická 

farnost - děkanství Rumburk za  podpory 

Ministerstva kultury. 

Koncepci a  texty výstavy „Historie Lorety 

v  Rumburku“ připravila Klára Mágrová. Grafi cky ji 

zpracoval Radek Tesař z  Dolního Podluží. Součástí 

výstavy jsou interaktivní prvky pro děti, které 

připravil scénograf Kamil Bělohlávek z  Liberce. 

"Návštěvníci si během prohlídky vyzkouší putování 

Svatého domku přes moře, luštění RGB obrázků 

s detaily z loretánské kaple a sestaví kostky s ukázkami 

odívání od antiky po baroko," uvedl rumburský děkan 

P. Jozef Kujan SDB. Kamil Bělohlávek letos v březnu 

získal Cenu divadelní kritiky za rok 2017 za výpravu 

inscenace "Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy 

a nic na ostrovech se skrývá odlehlých" vytvořenou 

pro Naivní divadlo Liberec. 

V ambitu rumburské Lorety je možné si po celý rok 

prohlédnout stálou výstavu o historii kapucínského 

kláštera v  Rumburku a  v  patře vstupní budovy 

navštívit Expozici církevního umění Šluknovska. 

V křížové chodbě se konají krátkodobé výstavy.

Klára Mágrová, www.loretarumburk.cz

Byty a nebytové prostory vyhlášené k pronájmu najdete na našich stránkách: www.krasnalipa.cz/byty.php
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
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Program kina

V husí kůži
Pátek 12. 10. 2018 od 17:00
Hlavní hrdina žije v husí kůži celý život a za nic na světě by neměnil. 
Peng je totiž houser, žije v klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí.
Animovaný fi lm pro děti, 91 min., vstupné 60 Kč

Gauguin
Středa 17. 10. 2018 od 18:00
Malíř opouští Francii, rodinu i  přátele a  usazuje se na  exotickém 
ostrově Tahiti, aby tu načerpal inspiraci pro své obrazy. Sonda 
do duše problematického génia. 
Francouzský fi lm, 102 min., vstupné 70 Kč

Heidi, děvčátko z hor
Pátek 19. 10. 2018 od 17:00
Malé děvčátko Heidi tráví spokojené dětství u  dědečka v  Alpách. 
Vše se ale změní. Je odvezena do  města, kde má dělat společnost 
nemocné dívce Kláře.
Film pro děti, 105 min., vstupné 60 Kč

I. Hlavní program
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 69 – 01/2018
RM projednala přípravu zasedání 20. ZM s následující-
mi body programu: 
-  Bezpečnostní situace a prevence kriminality,
-  Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko,
-  Zpráva o činnosti kina a knihovny, 
-  Zpráva za volební období. 
Dlouhodobé sucho - řešení situace 
Usnesení RM č. 69 – 02/2018
RM projednala informaci starosty města o dopadech 
dlouhodobého sucha na zásobování obyvatel města 
Krásná Lípa pitnou vodou. 
RM ukládá starostovi města:
1)  Pokračovat v  jednání se Severočeskou vodáren-

skou společností, a. s. o  prodloužení veřejného 
vodovodu do  místních částí Krásný Buk, Sněžná, 
Zahrady a Vlčí Hora dle zpracované studie,

2)  Připravit projekt na  zřízení veřejných zdrojů pro 
krizové zásobování občanů pitnou vodou v míst-
ních částech města, kde není dostupná veřejná 
vodovodní síť,

3)  Zajistit náhradní bezplatné zásobování užitkovou 
vodou pro občany města – samozásobitele dle 
předložených pravidel.

 Nové členění území NPČŠ 
Usnesení RM č. 69 – 03/2018 
RM bere na  vědomí zaslání návrhu nového členění 
území Národního parku České Švýcarsko do tzv. zón 
ochrany přírody (tzv. nové zonace) doručený dne 
10. 8. 2018 a  konstatuje, že s  ohledem na  důležitost 
a  dlouhodobé dopady, je snaha o  dohodnutí doku-
mentu na jednání Rady NP dne 7. 9. 2018 předčasná.  
II. Došlá pošta
Prodej částí p.  p.  č. 441/2, p.  p.  č. 441/10, p.  p.  č. 
439/1 a p. p. č. 440, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 69 – 04/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 441/2 
o výměře 687 m2, části p. p. č. 441/10 o výměře 317 
m2, části p. p. č. 439/1 o výměře 290 m2 a části p. p. č. 
440 o  výměře 153 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za  úče-
lem výstavby rodinného domu Strojírně Varnsdorf s. 
r. o., se sídlem Domažlická 1256/1, Praha 3 za  cenu 
490 400 Kč. Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 
2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání pozem-
ků ve  vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 69 – 05/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2329/1 
o  výměře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP nově 
vzniklá p. p. č. 2329/17) za účelem výstavby rodinného 
domu Lence Brzákové, bytem Křižíkova 1176/40, Krás-
ná Lípa za cenu 60 000 Kč (do základní výměry 60 000 
Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 
5 a  5 Postupu ve  věci prodeje a  užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené. 
 Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 69 – 06/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2329/1 
o  výměře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP nově 
vzniklá p. p. č. 2329/16) za účelem výstavby rodinného 
domu Tomáši Mladenovovi, bytem Křižíkova 34, Krás-
ná Lípa za cenu 60 000 Kč (do základní výměry 60 000 
Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 
5 a  5 Postupu ve  věci prodeje a  užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části st. p. č. 139 a části p. p. č. 1422/2, vše 
k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 69 – 07/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p.  č. 139 

o výměře 111 m2 a části p. p. č. 1422/2 o výměře 1140 
m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby rodinného 
domu Tomáši Machuldovi, bytem Pod Širokým vr-
chem 56, Most za cenu 47 550 Kč (do základní výmě-
ry 36  000 Kč, nad základní výměru 2  550 Kč, porosty 
9 000 Kč). Prodej bude realizován podle Oddílu I, čl. 2, 
odst. 5 a 5 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej st. p. č. 1134, p. p. č. 1791/10 a p. p. č. 1791/9, 
vše k. ú. Krásná Lípa  - Usnesení RM č. 69 – 08/2018   
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 1134 o vý-
měře 37 m2, p. p. č. 1791/10 o výměře 196 m2 a p. p. č. 
1791/9 o výměře 909 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem zřízení zahrady Drahoslavě a  Ondreji Lehocz-
kým, oba bytem Mánesova 10, Krásná Lípa za  cenu 
47 680 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
Prodej části p. p. č. 1789/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 69 – 09/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1789/1 
o výměře 1089 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstav-
by rodinného domu Luboši Jelínkovi, bytem Průmy-
slová 248, Strančice za  cenu 74  650 Kč (do  základní 
výměry 54  450 Kč, porosty 20  200 Kč). Prodej bude 
realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a  6 Postupu 
ve  věci prodeje a  užívání nemovitostí ve  vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 761/1 a p. p. č. 761/2, vše k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení RM č. 69 – 10/2018
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.  p.  č. 
761/1, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu a do-
poručuje schválit prodej celé p. p. č. 761/1 o výměře 
738 m2, k. ú. Krásná Lípa za  účelem zřízení zahrady 
Ing. Ladislavu a  Ivaně Rečkovým, oba bytem Stoliční 

USNESENÍ z 69. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27. 8. 2018 – 29. 8. 2018
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1203/2, Děčín za  podmínky současného odkoupe-
ní p.  p.  č. 761/2 o  výměře 237 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady za celkovou cenu 48 600 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 589, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 69 – 11/2018
RM na základě usnesení RM č. 67-10/2018 ze dne 16. 
7. 2018 doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 589 
o výměře 829 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby 
rodinného domu Lukáši Pelantovi, bytem Sellnerova 
356, Mladá Boleslav z důvodu nemožnosti zajistit pro 
další objekt v této lokalitě zásobování pitnou vodou. 
Směna pozemků 
Usnesení RM č. 69 – 12/2018
RM doporučuje ZM schválit směnu 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 s Josefem Drobeč-
kem, bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa. Náklady 
se směnou budou hrazeny rovným dílem. 
Dar p. p. č. 1356/3 a části p. p. č. 1356/4, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 69 – 13/2018
RM doporučuje ZM schválit nabídku daru p.  p.  č. 
1356/3 o výměře 567 m2 a části p. p. č. 1356/4 o vý-
měře 51 m2, vše k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje 
v Ústí nad Labem. 
Pronájem p. p. č. 1522, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 69 – 14/2018
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1522 o výměře 60 m2, 
k. ú. Vlčí Hora za účelem zajištění přístupu k rekreační-
mu objektu Radce Hunjan Koblihové, bytem Euklido-
va 405, Praha 10. 
Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 69 – 15/2018
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 127 650 Kč 
Lucii Hankové, bytem Sokolská 6, Krásná Lípa a Janu 
Švarcovi, bytem Tovární 672, Šluknov.
 Byty - pronájem - byt č. 22, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 69 – 16/2018
RM schvaluje pronájem bytu č. 22, Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa za podmínky uzavření smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy s Davidem Králem, 
bytem Stepní 16, Rumburk na dobu určitou od 1. 10. 
2018 do  30. 9. 2019 s  automatickým prodloužením 
doby nájmu vždy o  jeden rok za podmínky bezdluž-
nosti za  nájemné a  služby spojené s  užíváním bytu. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlast-
ní náklady. 
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
- byt č. 22, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 69 – 17/2018
RM doporučuje ZM schválit převod práv a  závazků 
vyplývajících ze smlouvy o  uzavření budoucí kupní 
smlouvy č. 2006/40/17 - 201 na byt č. 22, Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a Ale-
nou Šrámkovou, bytem Valentova 1731/21, Praha 4, 
na Davida Krále, bytem Stepní 16, Rumburk s účinnos-
tí k 1. 10. 2018. 
Nemocniční 1066/34 - přeložka distribučního za-
řízení 
Usnesení RM č. 69 – 18/2018
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k  dodáv-
ce elektrické energie č. 2018/19/18 - 286, se společ-

ností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, která řeší výměnu stávající HDS na objektu 
Nemocniční 1066/34, Krásná Lípa, dle předloženého 
návrhu.  
III. Různé
Byty – pronájem bytu č. 3, Křinické náměstí 14/16 
Usnesení RM č. 69 – 19/2018
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Křinické náměstí 
14/16 od 1. 11. 2018, Karolíně Němčanské, bytem Vlčí 
Hora 58, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si pro-
vede nájemce na vlastní náklady.  
Nebytový prostor - vyhlášení k výpůjčce 
Usnesení RM č. 69 – 20/2018
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit nebytový prostor č. 
6, Masarykova 14/16 o velikosti 1 m2. Veškeré opravy 
a úpravy si provede výpůjčitel na vlastní náklady.  
Nebytový prostor - vyhlášení k výpůjčce 
Usnesení RM č. 69 – 21/2018   
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit nebytový prostor č. 
7, Rumburská 977/5 o velikosti 1 m2. Veškeré opravy 
a úpravy si provede výpůjčitel na vlastní náklady.  
Obnova místních komunikací 2018 - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 69 – 22/2018   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo č. 
2018/11/14 - 233 s fi rmou SaM silnice a mosty Děčín a. 
s., Oblouková 416/39, Děčín, IČ 25042751 na realizaci 
díla „Obnova místních komunikací 2018“, dle předlo-
ženého návrhu. 
Veřejná WC v objektu Masarykova 1094/4 v Krás-
né Lípě - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 69 – 23/2018   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo č. 
2018/11/14 - 204 s fi rmou WAKOS s. r. o., Dvořákova 
969, Rumburk, IČ 62241834 na  realizaci díla „Veřejná 
WC v objektu Masarykova 1094/4 v Krásné Lípě“, dle 
předloženého návrhu.  
Zvýšení bezpečnosti a  zklidnění dopravy v  ul. 
Školní, Krásná Lípa - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 69 – 24/2018   
RM schvaluje dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo č. 
2018/11/14 - 169 s  fi rmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, 
Cvikov, IČ 28688651 na realizaci díla „Zvýšení bezpeč-
nosti a zklidnění dopravy v ul. Školní, Krásná Lípa“, dle 
předloženého návrhu. 
Smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení RM č. 69 – 25/2018   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti č. 2018/16/15 - 287 na zem-
ní kabelové vedení v  ul. Rumburská se společností 
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 
874/8, Děčín.  
Smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení RM č. 69 – 26/2018   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti č. 2018/16/15 - 288 na zem-
ní kabelové vedení v ulici Rumburská se společností 
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 
874/8, Děčín. 
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD 
Usnesení RM č. 69 – 27/2018   
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu 
č. 2018/15/15 - 282 o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
města Krásná Lípa na rok 2018 pro Dotační program 
na  podporu výstavby rodinného domu s  manžely 

Milanem a Helenou Pavlíčkovými, oba bytem Tyršova 
1193/10, Krásná Lípa. 
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy, 
plotu, fasády 2018 
Usnesení RM č. 69 – 28/2018   
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2017/15/15 
- 283, o  poskytnutí dotace z  rozpočtu města Krásná 
Lípa na rok 2018 pro Dotační program na opravy fa-
sád, střech a  oplocení v  roce 2018 na  opravu plotu 
s Václavem Čermákem, bytem Fričova 942/6, Krásná 
Lípa.  
Obnova části fasády Křinické náměstí 14/16 - do-
datek č. 1 
Usnesení RM č. 69 – 29/2018   
RM se seznámila s  průběhem obnovy části fasády 
(zadní část) objektu Křinické náměstí 14/16, Krásná 
Lípa a  schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo č. 
2018/11/18 - 189 s fi rmou Bc. Josef Papoušek, se síd-
lem Chřibská 310, Chřibská, IČ 67223851, dle předlo-
ženého návrhu. 
Smlouva o  technickém zabezpečení voleb do  za-
stupitelstva obce 2018 
Usnesení RM č. 69 – 30/2018   
RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení vo-
leb do zastupitelstva obce v roce 2018 č. 2018/19/11 
- 284 mezi městem Krásná Lípa a Základní škola a Ma-
teřská škola Krásná Lípa, p.  o., dle předloženého ná-
vrhu.  
Pronájem NP - volby do zastupitelstva obce 2018  
Usnesení RM č. 69 – 31/2018   
RM schvaluje Smlouvu o  nájmu nebytových prostor 
č. 2018/22/11 - 285 na  pronájem volební místnosti 
pro volby do zastupitelstva obce v roce 2018 s Nobi-
lis Tilia, s. r. o., se sídlem Krásná Lípa, Vlčí Hora 147, IČ 
25497006. 
 Opatření obecné povahy 
Usnesení RM č. 69 – 32/2018   
RM bere na vědomí průběh přípravy Opatření obecné 
povahy podle § 33 písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších před-
pisů a  schvaluje podání žádosti o  jeho vydání Měst-
skému úřadu Rumburk dle předložené přílohy.  
Pojištění nakladače Case 
Usnesení RM č. 69 – 33/2018   
RM schvaluje uzavřít strojní pojištění nového nakla-
dače Case v  rámci pojistné smlouvy majetku města 
v rozsahu dle předloženého návrhu.  
Kniha 
Usnesení RM č. 69 – 34/2018   
RM schvaluje Smlouvu o  dílo č. 2018/11/13 - 294 
s  Ing.  MgA.  Pavlem Farským, IČ 70338400, se sídlem 
Kolovratská 58/1, Praha 10 - Strašnice na knihu Ame-
rický Beethoven z Krásné Lípy. 
Kontrola projektu POSOSUK2 
Usnesení RM č. 69 – 35/2018   
RM bere na  vědomí oznámení o  výsledku kontroly 
projektu POSOSUK2 za  rok 2017, dle předloženého 
protokolu. 
 Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 69 – 36/2018   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 67. RM. 

 Jan Kolář
Jana Drobečková

Zpráva o plnění úkolů ZM 
Usnesení ZM č. 20 – 01/2018 
ZM schvaluje Zprávu o  plnění úkolů z  19. ZM bez 
připomínek. 
Bezpečnostní situace a prevence kriminality  
Usnesení ZM č. 20 – 02/2018 
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci 
a prevenci kriminality ve městě, předloženou npor. 
Mgr.  F. Steinbachem, vedoucím Obvodního oddě-
lení Policie ČR. 
Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko  
Usnesení ZM č. 20 – 03/2018 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. České 
Švýcarsko, předloženou Ing. Jiřím Rakem, ředitelem 
společnosti bez připomínek. 

Zpráva o činnosti městské knihovny 
Usnesení ZM č. 20 – 04/2018 
ZM bere na  vědomí Zprávu o  činnosti městské 
knihovny za rok 2018 předloženou Jindřiškou Ma-
linovou, knihovnicí bez připomínek. 
Zpráva o činnosti kulturního domu 
Usnesení ZM č. 20 – 05/2018 
ZM bere na  vědomí Zprávu o  činnosti Kulturního 
domu za  rok 2018 předloženou Alenou Starosto-
vou, vedoucí kulturního domu bez připomínek. 
Zpráva za volební období 
Usnesení ZM č. 20 – 06/2018 
ZM bere na vědomí Zprávu za volební období 2015 
- 2018 předloženou starostou města Krásná Lípa Ja-
nem Kolářem bez připomínek.  

Nemovitosti - prodej objektu Rumburská 977/5 
Usnesení ZM č. 20 – 07/2018 
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 977 na st. p. č. 
969/1 a st. p. č. 969/1 a p. p. č. 1168/1 vše k. ú. Krásná 
Lípa, ulice Rumburská, Mgr. Tomášovi Bónovi, by-
tem Rumburská 977/5, Krásná Lípa, z důvodu nízké 
nabídnuté kupní ceny. 
Prodej - Kyjov 49 
Usnesení ZM č. 20 – 08/2018 
ZM neschvaluje prodej pozemku st. p.  č. 36 
(po rozdělní dle GP 275-76/2018 Ing. Jana Chrousta, 
Krásná Lípa o  výměře 434 m2), jehož součástí je 
stavba č. p. 49 (víceúčelová stavba) a parcely p. p. č. 
202/5 (po  rozdělní dle GP 275-76/2018 Ing.  Jana 
Chrousta, Krásná Lípa o výměře 1047 m2) vše v obci 
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Krásná Lípa, k. ú. Kyjov u  Krásné Lípy, Vojtěchu 
Nováčkovi, bytem Nebušická 128, Nebušice.
Nemovitosti - prodej objektu Mánesova 294/24 
Usnesení ZM č. 20 – 09/2018 
ZM ruší usnesení č. 19-10/2018 z 11. 6. 2018 z dů-
vodu nezájmu žadatele o koupi objektu Mánesova 
294/24 za podmínek schválených ZM.
 Prodej p. p. č. 790 a p. p. č. 791, vše k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení ZM č. 20 – 10/2018 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 790 o výměře 78 m2 
a p. p. č. 791 o výměře 621 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Tereze Matějkové, bytem 
Potoční 154/8, Krásná Lípa z důvodu určení pozem-
ků pro výstavbu. 
Prodej st. p.  č. 686/1 a  p.  p.  č. 1992/2, vše k. ú. 
Krásná Lípa  - Usnesení ZM č. 20 – 11/2018 
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 686/1 o výměře 217 
m2 a p. p. č. 1992/2 o výměře 194 m2, vše k. ú. Krás-
ná Lípa za  účelem výstavby rekreačního objektu 
Petru Tasárymu, bytem Mostecká 2021/49, Litvínov 
z důvodu zachování pozemků pro potřeby města. 
Prodej částí p. p. č. 441/2, p. p. č. 441/10, p. p. č. 
439/1 a p. p. č. 440, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 – 12/2018 
ZM schvaluje prodej části p.  p.  č. 441/2 o  výměře 
687 m2, části p. p. č. 441/10 o výměře 317 m2, části 
p. p. č. 439/1 o výměře 290 m2 a části p. p. č. 440 
o výměře 153 m2, vše 
k. ú. Krásná Lípa za  účelem výstavby rodinného 
domu Strojírně Varnsdorf s. r. o., se sídlem Domaž-
lická 1256/1, Praha 3 za  cenu 490  400 Kč. Prodej 
bude realizován podle oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 – 13/2018 
ZM schvaluje prodej části p.  p.  č. 2329/1 o  výmě-
ře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP nově vznik-
lá p.  p.  č. 2329/17) za  účelem výstavby rodinného 
domu Lence Brzákové, bytem Křižíkova 1176/40, 
Krásná Lípa za cenu 60 000 Kč (do základní výměry 
60 000 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., 
čl. 2, odst. 5 a 5 Postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
 Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 – 14/2018 
ZM schvaluje prodej části p.  p.  č. 2329/1 o  výmě-
ře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP nově vznik-
lá p.  p.  č. 2329/16) za  účelem výstavby rodinného 
domu Tomáši Mladenovovi, bytem Křižíkova 34, 
Krásná Lípa za cenu 60 000 Kč (do základní výměry 
60 000 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., 
čl. 2, odst. 5 a 5 Postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části st. p. č. 139 a části p. p. č. 1422/2, vše 
k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 20 – 15/2018 
ZM schvaluje prodej části st. p. č. 139 o výměře 111 
m2 a části p. p. č. 1422/2 o výměře 1140 m2, vše k. 
ú. Vlčí Hora za  účelem výstavby rodinného domu 
Tomáši Machuldovi, bytem Pod Širokým vrchem 
56, Most za  cenu 47  550 Kč (do  základní výměry 
36  000 Kč, nad základní výměru 2  550 Kč, porosty 
9 000 Kč). Prodej bude realizován podle Oddílu I, čl. 
2, odst. 5 a 5 Postupu ve věci prodeje a užívání ne-
movitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej st. p.  č. 1134, p.  p.  č. 1791/10 a  p.  p.  č. 
1791/9, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 – 16/2018 
ZM schvaluje prodej st. p. č. 1134 o výměře 37 m2, 
p. p. č. 1791/10 o výměře 196 m2 a p. p. č. 1791/9 
o výměře 909 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Drahoslavě a  Ondreji Lehoczkým, 
oba bytem Mánesova 10, Krásná Lípa za  cenu 
47 680 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1789/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 – 17/2018 

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1789/1 o výměře 
1089 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby ro-
dinného domu Luboši Jelínkovi, bytem Průmyslová 
248, Strančice za cenu 
74  650 Kč (do  základní výměry 54  450 Kč, porosty 
20 200 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., 
čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 761/1 a p. p. č. 761/2, vše k. ú. Krás-
ná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 – 18/2018 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 761/1, k. ú. Krás-
ná Lípa dle předloženého návrhu a  doporučuje 
schválit prodej celé p. p. č. 761/1 o výměře 738 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ing. Ladi-
slavu a Ivaně Rečkovým, oba bytem Stoliční 1203/2, 
Děčín za podmínky současného odkoupení p. p. č. 
761/2 o výměře 237 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady za celkovou cenu 48 600 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 589, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 20 – 19/2018 
ZM na  základě usnesení RM č. 67-10/2018 ze dne 
16. 7. 2018 neschvaluje prodej p. p. č. 589 o výměře 
829 m2, k. ú. Vlčí Hora za  účelem výstavby rodin-
ného domu Lukáši Pelantovi, bytem Sellnerova 
356, Mladá Boleslav z  důvodu nemožnosti zajistit 
pro další objekt v  této lokalitě zásobování pitnou 
vodou. 
Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 20 – 20/2018 
ZM schvaluje směnu st. p.  č. 918/3 o  výměře 771 
m2, k. ú. Krásná Lípa za část p. p. č. 1372/1 o výmě-
ře 771 m2, k. ú. Krásná Lípa s Josefem Drobečkem, 
bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa. Náklady se 
směnou budou hrazeny rovným dílem. 
Dar p. p. č. 1356/3 a části p. p. č. 1356/4, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 – 21/2018 
ZM schvaluje nabídku daru p. p. č. 1356/3 o výměře 
567 m2 a části p. p. č. 1356/4 o výměře 51 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje.  
Obnova infosystému v Krásné Lípě 
Usnesení ZM č. 20 – 22/2018 
ZM bere na vědomí Rozhodnutí č. 03051831 o po-
skytnutí fi nančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. ZM schvaluje přijetí dota-
ce na  projekt Obnova infosystému v  Krásné Lípě 
v rámci Výzvy č. 15/2017 ve výši 100 295 Kč a schva-
luje jeho realizaci. 
Inovace IS NP České Švýcarsko/Modernizace ex-
pozice  - Usnesení ZM č. 20 – 23/2018 
ZM bere na vědomí Rozhodnutí č. 02741831 o po-
skytnutí fi nančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. ZM schvaluje přijetí dotace 
na  projekt Inovace IS NP České Švýcarsko/Moder-
nizace expozice České Švýcarsko - život, tajemství, 
inspirace, Krásná Lípa, okres Děčín v rámci Výzvy č. 
15/2017 ve  výši 999  999 Kč a  jeho realizaci v  roce 
2019. 
Kanalizace Krásná Lípa - Rozsudek Nejvyššího 
správního soudu 
Usnesení ZM č. 20 – 24/2018 
ZM bere na  vědomí rozsudek Nejvyššího správní-
ho soudu v  Brně, který zrušil rozsudek Krajského 
soudu v Brně a rozhodnutí předsedy ÚOHS ve věci 
údajného porušení zákona o  veřejných zakázkách 
u výběru dodavatele stavby Kanalizace Krásná Lípa.
ZM bere na vědomí postup v navazujících soudních 
řízeních u Okresního soudu v Děčíně ve věci sporu 
se společností Allowance s. r. o. a u Krajského sou-
du v Ústí nad Labem ve věci sporu s Odvolacím fi -
nančním ředitelstvím dle důvodové zprávy tohoto 
usnesení. 
Krásná Lípa - digitalizace kina 2018 
Usnesení ZM č. 20 – 25/2018 
ZM schvaluje v případě poskytnutí dotace na pro-
jekt Krásná Lípa - digitalizace 2018 přijetí této do-
tace a  schvaluje uvolnění fi nančních prostředků 
na fi nancování projektu 
z 2. rozpočtové rezervy města ve výši do 1, 8 mil. Kč 
a schvaluje realizaci tohoto projektu. 

Členství města Krásná Lípa v Hospodářské a sociální 
radě okresu Děčín, z. s. 
Usnesení ZM č. 20 – 26/2018 
ZM schvaluje členství města Krásná Lípa v Hospo-
dářské a sociální radě okresu Děčín, z. s.  
Smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 20 – 27/2018 
ZM schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. 2018/16/15 - 287 se společností 
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 
874/8 Děčín, na zemní kabelové vedení v ul. Rum-
burská. 
Smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 20 – 28/2018 
ZM schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. 2018/16/15 - 288 se společností 
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 
874/8 Děčín, na zemní kabelové vedení v ul. Rum-
burská. 
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD 
Usnesení ZM č. 20 – 29/2018 
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/15/15 
- 282 o  poskytnutí dotace z  rozpočtu města Krás-
ná Lípa na rok 2018 pro Dotační program na pod-
poru výstavby rodinného domu s  manžely Mila-
nem a  Helenou Pavlíčkovými, oba bytem Tyršova 
1193/10, Krásná Lípa. 
Kupní smlouva č. 2018/10/15 - 251 
Usnesení ZM č. 20 – 30/2018 
ZM schvaluje Kupní smlouvu č. 2018/10/15 - 251 
na  prodej části pozemku p.  p.  č. 175, k. ú. Krásná 
Lípa, o  výměře 33 m2 společnosti ČEZ Distribuce 
a. s., IČ 247/29035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, 
z důvodu umístění trafostanice. 
Kupní smlouva č. 2018/10/15 - 228 
Usnesení ZM č. 20 – 31/2018 
ZM ruší usnesení č. 19-41/2018, které schválilo uza-
vření budoucí kupní smlouvy s fi rmou ČEZ Distribu-
ce a. s. 
Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM  
Usnesení ZM č. 20 – 32/2018 
ZM schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru 
ZM v roce 2018 předloženou předsedou kontrolní-
ho výboru Mgr. Petrem Hořeňovským bez připomí-
nek.
 Kontroly fi nančního výboru za rok 2017 
Usnesení ZM č. 20 – 33/2018 
ZM bere na vědomí závěry z kontrol provedené fi -
nančním výborem zastupitelstva města, a to: 
-  kontrolu přidělení fi nančních prostředků 

na  podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné 
činnosti a práce s mládeží za rok 2017,

-  kontrolu poskytování dotací v  rámci dotační-
ho programu na  podporu výstavby rodinných 
domů v roce 2017.

Kontroly nezjistily žádná pochybení. 
ZM schvaluje zprávu o činnosti fi nančního výboru 
za rok 2018. 
Amari - terénní práce 2019 
Usnesení ZM č. 20 – 34/2018 
ZM schvaluje podání žádosti o  dotaci na  projekt 
Amari – terénní práce 2019 do programu RVRZ Pod-
pora terénní práce pro rok 2019. 
ZM schvaluje realizaci tohoto projektu prostřednic-
tvím příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
v případě získání dotace.
ZM schvaluje příspěvek Kostce Krásná Lípa, p.  o. 
ve výši 108 000 Kč na realizaci projektu 
a navazujících aktivit. 
 Komunitní plán  
Usnesení ZM č. 20 – 35/2018 
ZM schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních 
služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 
2019 - 2022 dle předloženého návrhu s tím, že není 
zřejmé a zajištěné fi nancování uváděných aktivit. 
 6. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Usnesení ZM č. 20 – 36/2018 
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu měs-
ta dle předloženého návrhu. 

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Podhorský, Karel Beneš 
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I. Hlavní program
Závěry z jednání 20. ZM  
Usnesení RM č. 70 – 01/2018   
RM projednala průběh a závěry z jednání 20. ZM. 
 II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 70 – 02/2018   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1200 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1964/1 o výměře cca 1300 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1857/9 o výměře cca 1200 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 27/6 o výměře cca 130 m2, k. ú. Vlčí 

Hora. 
Prodej p. p. č 2350, p. p. č. 2351 a p. p. č. 2349/4, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 70 – 03/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 2350 
o  výměře 918 m2, p.  p.  č. 2351 o  výměře 821 m2 
a p. p. č. 2349/4 o výměře 1231 m2, vše k. ú. Krás-
ná Lípa Ondřeji a  Pavlíně Mašíkovým, oba bytem 
Kvapilova 767/7, Krásná Lípa z  důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 70 – 04/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1191/1 
o  výměře 670 m2, k. ú. Vlčí Hora Lubošovi a  Ivetě 
Zemanovým, oba bytem Pod Ořechovkou 27, Praha 
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.  
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 70 – 05/2018   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
-  p. p. č. 2351 o výměře 821 m2, k. ú. Krásná Lípa, 
-  p. p. č. 674 o výměře 1400 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 311/1 o výměře 225 m2, k. ú. Vlčí Hora,
-  část p.  p.  č. 304 o  výměře 66 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p.  p.  č. 2349/1 o  výměře 633 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p.  p.  č. 2349/2 o  výměře 217 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p.  p.  č. 2349/3 o  výměře 635 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  st. p. č. 666/6 o výměře 99 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodloužení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 70 – 06/2018   
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozem-
ku č. 2017/23/15 - 206 (nájemce Jaroslav Drahan, 
bytem Kyjov 25, Krásná Lípa), kterým se prodlužuje 
doba nájmu do 
31. 7. 2019.  
III. Různé
Výjimka z Postupu ve věci prodeje a užívání ne-
movitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 70 – 07/2018  
RM schvaluje výjimku z  Postupu ve  věci prodeje 
a  užívání nemovitostí ve  vlastnictví města Krásná 
Lípa, kdy pronájem části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná 
Lípa nebude řešen podle oddílu III., čl. 10, odst. 8 
uvedeného Postupu. 
Pronájem části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 70 – 08/2018   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1355/6 o výmě-
ře 280 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahra-
dy Jitce Teplé, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná 
Lípa. 
Pronájem části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 70 – 09/2018   
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 1355/6 o vý-
měře 280 m2, k. ú. Krásná Lípa za  účelem zřízení 
zahrady Markétě Dohnalové, bytem Nemocniční 
1064/30, Krásná Lípa 
z důvodu pronájmu jinému zájemci. 

Pronájem části p. p. č. 1592/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 70 – 10/2018   
RM ruší usnesení RM č. 63-05/2018 ze dne 16. 4. 
2018 o pronájmu části p. p. č. 1592/1, k. ú. Krásná 
Lípa z důvodu nezájmu žadatele.  
P. p. č. 90/5, k. ú. Zahrady 
Usnesení RM č. 70 – 11/2018   
RM bere na vědomí zjištění ve věci vlastnictví p. p. č. 
90/5 o výměře 1843 m2, k. ú. Zahrady. RM ukládá V. 
Doškové písemně informovat žadatele.  
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 70 – 12/2018   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávají-
cími nájemníky dle předloženého návrhu.  
Byty - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 70 – 13/2018   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 4, 
Kyjovská 625/53. Byt I. kategorie o  velikosti 1+1 
(54,28 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Při podpisu nájem-
ní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně 
záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si prove-
de nájemce na  vlastní náklady. Byt je vhodný pro 
2 osoby. 
Oprava administrativní chyby 
Usnesení RM č. 70 – 14/2018   
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usne-
sení RM č. 69-20/2018, kdy se chybný název ulice 
Masarykova 14/16 nahrazuje správným názvem Kři-
nické náměstí 14/16. 
Nebytový prostor – schválení výpůjčky 
Usnesení RM č. 70 – 15/2018   
RM schvaluje Smlouvu o  výpůjčce č. 2018/17/26 - 
308, za účelem umístění rozvodných skříní v objek-
tu Křinické náměstí 14/16 včetně odečtových hodin 
spotřeby elektřiny pro rozvod internetu, spolku LI-
PACI.NET, z. s., se sídlem Nemocniční 1137/6, Krásná 
Lípa, 
na dobu neurčitou.  
Nebytový prostor – schválení výpůjčky 
Usnesení RM č. 70 – 16/2018   
RM schvaluje Smlouvu o  výpůjčce č. 2018/17/26 - 
309, za účelem umístění rozvodných skříní v objek-
tu Rumburská 977/5 včetně odečtových hodin spo-
třeby elektřiny pro rozvod internetu, spolku LIPACI.
NET, z. s., se sídlem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, 
na dobu neurčitou.  
Zvýšení bezpečnosti dopravy na  území města 
Krásná Lípa  
Usnesení RM č. 70 – 17/2018   
RM se seznámila s  nabídkami fi rmy WALDEN o. s., 
Komenského 3399, Varnsdorf, IČ 22815911 na zpra-
cování studií proveditelnosti pro projekty „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy na území města Krásná Lípa - 
chodník Křižíkova“ a „Zvýšení bezpečnosti dopravy 
na území města Krásná Lípa - chodník Masarykova 
k nádraží ČD“. RM schvaluje zpracování studií v roz-
sahu a ceně dle předložených nabídek. 
Úprava zpevněných ploch v rámci instalace 
meteostanice 
Usnesení RM č. 70 – 18/2018   
RM schvaluje na  základě vyhodnocení předlože-
ných nabídek uzavření smlouvy o dílo č. 2018/11/14 
- 307 na  realizaci díla «Úprava zpevněných ploch 
v rámci instalace meteostanice“ s fi rmou ZEPS s. r. 
o., Lindava 84, Cvikov, IČ 28688651, dle předložené-
ho návrhu. 
Zpráva o stavu kotelen 
Usnesení RM č. 70 – 19/2018   
RM se seznámila a bere na vědomí zprávu o stavu 
kotelen v objektech města Krásná Lípa. 
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy, 
plotu, fasády 2018 
Usnesení RM č. 70 – 20/2018   
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/15/15 
- 310, o poskytnutí dotace z  rozpočtu města Krás-
ná Lípa na rok 2018 pro Dotační program na opra-
vy fasád, střech a  oplocení v  roce 2018 s  Luďkem 

Nedbálkem, bytem Krásný Buk 31, Krásná Lípa, 
na opravu střechy.  
Smlouva o  poskytnutí dotace na  připojení 
na veřejnou kanalizační síť 
Usnesení RM č. 70 – 21/2018   
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa 
pro Dotační program na připojení na veřejnou ka-
nalizační síť pro rok 2018. Jedná se o tyto žadatele:
-  Kebort Stanislav a Kebortová Jana - smlouva č. 

2018/15/15 - 311,
-  Jindra Zdeněk - smlouva č. 2018/15/15 - 312. 
Odprodej techniky 
Usnesení RM č. 70 – 22/2018   
RM schvaluje záměr odprodat rypadlo nakladač 
značky JCB a zadní sněhovou radlici z důvodu ne-
potřebnosti a  ukládá vedoucí TS Martině Hlavové 
zajistit odpovídající inzerci. 
Dotace spolky 
Usnesení RM č. 70 – 23/2018   
RM schvaluje výjimku z  Dotačního programu 
na  podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné čin-
nosti a práci s mládeží v roce 2018 v souladu s bo-
dem 9 ve  věci pozdního předložení vyúčtování 
dotací na akce na základě žádostí spolku Sbor dob-
rovolných hasičů Krásná Lípa. 
Smlouva - konverze 
Usnesení RM č. 70 – 24/2018   
RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí 
práv k užívání software č. 2018/19/19 - 313 se spo-
lečností ALIS spol. s r. o., IČ 00672416 se sídlem Ma-
riánská 538, Česká Lípa. 
7. rozpočtové opatření  
Usnesení RM č. 70 – 25/2018   
RM schvaluje 7. rozpočtové opatření města dle 
předloženého návrhu.  
Zapůjčení prostor KD 
Usnesení RM č. 70 – 26/2018   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kultur-
ního domu na akci - Předvánoční besídka pro děti 
zaměstnanců na den 27. 11. 2018, dle přílohy.
RM neschvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu na taneční zkoušky dětí Line dance 
v čase od 16:00 do 17:00 h, každé úterý.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturní-
ho domu folklornímu Souboru Lužičan na akci Jarní 
květinový bál, který se uskuteční dne 23. 3. 2019.  
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 70 – 27/2018   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná 
Lípa, p.  o. přijetí dotace na  poskytování regionál-
ních sociálních služeb v roce 2018 od města Rum-
burk ve výši 
99 000 Kč. 
Kulturní dům říjen 
Usnesení RM č. 70 – 28/2018   
RM schvaluje program kina a  využití kulturního 
domu na měsíc říjen. 
Výjezdová jednotka SDH  
Usnesení RM č. 70 – 29/2018   
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Krásná Lípa dle přílohy.
Zpráva o úkolech 68. RM 
Usnesení RM č. 70 – 30/2018   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 68. RM. 
IV. Informace
Informace 
RM projednala následující zápisy: 
-  Zápis z  jednání Sboru pro občanské záležitosti 

ze dne 4. 9. 2018,
-  Zápis z  jednání Komise výstavby a  životního 

prostředí ze dne 4. 9. 2018

Jan Kolář
 Jana Drobečková

USNESENÍ ze 70. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 9. 2018 


