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Příští číslo vyjde za dva týdny

Největší letošní investiční akce začíná

Pozor změna provozní doby sběrného dvora 

Po několika letech příprav, projektování, vyřizování 
příslušných povolení a shánění dotačních prostřed-
ků, se přiblížil na dohled začátek realizace letošní 
největší investiční akce města – rekonstrukce sběr-
ného dvora v  areálu našich Technických služeb. 
Jedná se o velmi využívanou součást městské infra-
struktury, dnes již ve stavu naprosto neodpovídají-
cím dnešním standardům. Téměř každý si asi zažil, 
jak občany města velmi využívaný areál vypadá po 
dešti, kdy je plocha bahnitá a samá kaluž, anebo na-

opak, když se práší při každém rychlejším pohybu. 
To se naštěstí brzy stane minulostí a pouhou vzpo-
mínkou.
Modernizovaný areál bude kompletně ekologicky 
odvodněn a  následně vyasfaltován, část manipu-
lačních ploch bude vydlážděna. Na vjezdu bude 
instalována mostní váha, která umožní přesné 
vážení odkládaných odpadů. Bude vybudováno 
částečně uzavřené kryté stání pro jednotlivé dru-
hy odpadových kontejnerů, což omezí hlučnost ve 

směru k nejbližším panelovým domům. Toto stání 
nahradí již v předstihu zlikvidovaný nevzhledný tes-
kobarák, který sloužil jako sklad. Již v loňském roce 
jsme místo něj postavili sklad nový, v  přední části 
areálu. Svah podél bývalé elektrárny, dnes penzion 
U lamy, zpevní mohutná opěrná zeď. Součástí akce 
bude i nákup nového vybavení – velkoobjemových 
kontejnerů, speciálních nádob atp. Celkové náklady 
akce budou cca 12,5 mil. korun, z toho stavební část 
bude stát 10,4 mil. Kč. Zbytek půjde na vybavení 
a  další realizační náklady. Dotace z  prostředků EU 
bude 9,35 mil. Kč. Stavba je plánována na 4 měsíce.
V průběhu realizace akce dojde k dočasnému pře-
místění sběrného dvora do prostor bývalého Agro-
chemického podniku nad sídlištěm. Upravena bude 
také jeho provozní doba. Ostatní činnosti v admini-
strativní budově TS v Pletařské ulici budou také do-
časně upraveny. Detailní informaci najdete v dalším 
článku, popř. na webových stránkách města a  FB 
profi lu. Omlouváme se za tyto komplikace. Pozitiv-
ní však je, že na podzim tohoto roku budeme mít ve 
městě, pokud nenastanou nepředvídané komplika-
ce, nové moderní zařízení pro nakládání s odpady.

Jan Kolář, starosta města

Z důvodu rekonstrukce sběrného dvora v Technických službách v Pletařské ul. je od 3. 6. 2019 sběrný dvůr 
přesunut do objektu bývalého ACHP v Čapkově ul. Sběrný dvůr v Technických službách bude pro příjem 
odpadu zcela uzavřen do konce listopadu 2019. V Technických službách bude fungovat pouze výdej pytlů 
na separovaný odpad, pytlů na komunální odpad, kupónů pro rekreanty a hlášení závad v městských by-
tech, a to pouze v uvedené dny.

Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP – sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný odpad, 
pytle a kupóny pro rekreanty
PO 8:00 – 12:00  12:30 – 17:00  ACHP Čapkova ul. 
PÁ 8:00 – 13:00     ACHP Čapkova ul. 
SO 8:00 – 11:00              sobota v sudém týdnu ACHP Čapkova ul. 
Mobil: 773 630 563

Provozní doba v Technických službách – výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny pro rekre-
anty, hlášení závad v městských bytech 
ÚT 7:00 – 12:00  14:00 – 15:00  TS Pletařská ul. 
ST 7:00 – 12:00  14:00 – 17:00  TS Pletařská ul. 
ČT 7:00 – 12:00  14:00 – 15:00  TS Pletařská ul. 
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
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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 

Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství, Retrostipendia 
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

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

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00 
PO - PÁ 14:00 - 17:00 
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 do 6 let  
PO - PÁ 8:00 - 13:00 
hadravova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 020 265

Osobní asistence  
Domácí péče o seniory  
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Komunitní práce
sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

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

Pohádkový les opět lákal do Krásné Lípy
V sobotu 8. června 2019 bylo v Krásné Lípě opravdu 
živo. Pro rodiny s dětmi krásnolipští turisté připravili 
již 34. ročník Pohádkového lesa, který patří k nejna-
vštěvovanějším akcím v Krásné Lípě, a čísla z letoš-
ního ročníku jeho oblibu jen potvrzují. Pohádkové-
ho lesa se zúčastnilo 1879 přihlášených startujících. 
Na dvoukilometrovou trasu se vydalo 826 účastní-
ků, z toho 401 dětí a na 7 km trasu 1053 účastníků, 
z toho 587 dětí. Na obou trasách bylo celkem 19 po-
hádkových stanovišť se 74 pohádkovými bytostmi 
a 32 razítkovači. Vrcholem Pohádkového lesa bylo 
tradiční defi lé a vyhodnocení pohádkových stano-
višť. O  pořadí rozhodli účastníci 7 km trasy, kteří 
měli možnost vidět všechna pohádková stanoviště. 

Letos nejvíce hlasů získalo stanoviště Harry Potter 
před druhými klokany a  třetími čerty. O  náročné 
přípravě a  průběhu akce i  o  množství zapojených 
lidí dává tušit celá řada poděkování – děkovalo 
se pohádkovým bytostem, spoluorganizátorům, 
sponzorům, těm, kteří se podíleli na doprovodném 
programu a dalším.
Součástí Pohádkového lesa byl i  bohatý dopro-
vodný program. Na Křinickém náměstí vystoupili 
šermíři, mažoretky a loutkové divadlo s pohádkou 
„Čertimlýn“. Připraveny byly dětské dílničky a atrak-
ce. Nechyběly Staročeský jarmark s tradiční soutěží 
O  bábovku jarmarku, bohaté občerstvení ani živá 
hudba v podání country kapely.

SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 20. 6. / 4. 7.
Vlčí Hora, Zahrady: 17. 6. / 1. 7.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3, v objektu ACHP, Čapkova ul. a také na MěÚ, 
dveře č. 5.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP, Čapkova ul. – 
sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny 
pro rekreanty
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00   
PÁ 8:00 – 13:00 
SO v sudém týdnu     8:00 – 11:00   
Mobil: 773 630 563
Provozní doba v Technických službách, Pletařská ul. – výdej pytlů 
na separovaný odpad, pytle a kupóny pro rekreanty, hlášení 
závad v městských bytech 
ÚT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
ST 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00   
ČT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
Uvedená provozní doba platí po dobu rekonstrukce sběrného dvora 
do konce listopadu 2019. Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 
412 354 833, nebo na TS města tel: 773 630 563, 412 354 848
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2019 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na SKO. Zimní svoz 
začíná 1. 10. 2019. 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 až do 
30. 9. 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 do-
hodě
Asistent: Bc. Radim Burkoň, 
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, htt-
ps://www.facebook.com/linhart.krasnalipa
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Pohádka k Mezinárodnímu dni dětí Dětský den s hasiči

Čtyři koncerty v jednom dni, 
taková byla ZUŠ OPEN v Krásné Lípě

Jak to bylo s Růženkou, zajímalo děti, které přišly se 

svými rodiči v sobotu 1. června do kulturního domu 

na pohádku, kterou uvedl divadelní soubor DK 

Střelnice Rumburk. Klasický příběh o prokleté prin-

cezně Růžence byl podán trochu netradičně v ko-

mediálním pojetí a s pěknými písničkami. Pan král 

i celé okolí čelili intrikám sudičky Medardy a všichni 

diváci s překvapením zjistili, že s Růženkou to bylo 

opravdu jinak.

Alena Starostová

Zajímavý program pro děti z krásnolipských školek 
připravili v pátek 31. května na hřišti u T-klubu naši 
hasiči. Dětem z  MŠ Sluníčko a  Motýlek předvedli 
hasičskou techniku. Děti si prohlédly všechny tři zá-
sahové vozy i s vybavením, stříkaly z cisteren a do-
konce se i svezly v zásahovém voze pod zapnutou 
houkačkou. Čekaly na ně také různé úkoly a odmě-
ny za jejich splnění. Na závěr hasiči dětem předali 
dary a  také výhry za obrázky do soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“.

Koncertní šňůru v rámci ZUŠ OPEN zahájila Základní umělecká škola Rumburk 

(pobočka Krásná Lípa) koncertem v  domě s  pečovatelskou službou. Rovněž 

seniorům, téhož dne v pátek 31. května 2019, žáci a učitelé ZUŠ zahráli a zazpí-

vali v domově důchodců a nejen seniory, ale i širokou veřejnost pozvali na svůj 

koncert v obřadní síni na radnici. Vyvrcholením celého turné byl pak cca dvou-

hodinový koncert na Křinickém náměstí, který předchozí předčil nejen svým 

rozsahem, ale navíc zde vystoupil i Big band ZUŠ Rumburk. Celá akce se konala 

v rámci 3. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ 

OPEN a ta krásnolipská open se jmenovala Vesele se ZUŠ Rumburk / (samozřej-

mě s upřesněním) pobočka Krásná Lípa.

Městská knihovna 
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, 

tel.: 412 354 837 

Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý: 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek: zavřeno
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S prevencí kriminality ve městě 
se seznamují i ti nejmenší

Beruškový Den dětí

Oslava Evropského 
dne národních parků 
v Krásné Lípě

Pohár osvobození 
slavil 50 let 

V rámci dětského dne pro děti z našich mateřských školek, který 31. května na hřišti u T-klubu pořádali 

krásnolipští hasiči, proběhl i preventivní program, o který se postaral náš asistent prevence kriminality.

V pátek 31. května 2019 se od 9.30 v podkroví škol-

ní družiny v mateřském centru Beruška konal Den 

dětí. S ohledem na věk malých dětí byly nachystá-

ny stanoviště s různorodými úkoly, které měly děti 

s pomocí svých maminek splnit a k závěru dostaly 

pexeso, sladkou odměnu a  balonek. K  zakousnutí 

nejen pro děti, ale také i pro maminky byly nabíd-

nuty sladké jahody a ovocné pendreky.

Děti si na základě jednotlivých úkolů vyzkoušely 

jemnou motoriku, logické myšlení, soustředěnost 

a  svůj talent ke sportovním hrám. Měly za úkol 

podle barev zpět naskládat pěnové výplně do spo-

jovníků na vodní nudle, poskládat puzzle, postavit 

kostky od největší po nejmenší krychli, 5x proho-

dit míček skrz obruč, trefi t se kroužky na tyč, srazit 

všechny kuželky k zemi, přelézt lavičku, projít se po 

schodech, přelézt žebřík, prolézt tunelem a vše za-

končit jízdou po klouzačce. Děti a  jejich maminky 

si vedly skvěle, k zábavě a k tanci hrály písničky ze 

známých pohádek.

Beruškový Den dětí navštívila Amálka, Nikolka, 

Ellenka, Theodorek, Kubíček, Mojmírek, Honzík, 

Ondrášek a Matýsek. Děkujeme všem za účast a bu-

deme se na vás opět těšit v příštím roce na dalším 

Beruškovém Dni dětí.

Michala Kobajová

Sobotní odpoledne (25. 5. 2019) v  areálu Správy 
národního parku a  v  Plšíkově učebně patřilo ze-
jména dětem a velkým a malým šelmám Českého 
Švýcarska. Pro návštěvníky správa parku připravila 
společně se svými partnery odpoledne plné her, 
zábavy, rukodělných dílen i poznávání.
Účastníci mohli vyzkoušet své znalosti o  šelmách 
Českého Švýcarska, vyrobit si lucerničku s  obráz-
kem šelmy, ozdobit a  sníst perníček ve tvaru vlka 
nebo rysa či si vyzkoušet linoryt s motivem šelem.
U soutěží, které zorganizovaly děti z oddílu Junior 
Ranger si návštěvníci akce vyzkoušeli, zda-li mají 
oči jako rys, čich jako vlk a řadu dalších aktivit, kte-
ré hravou formou přiblížily život šelem v národním 
parku. Na závěr sobotního odpoledne byla připra-
vena pohádka Vlk a hlad od Jakuba Folvarčného.
Děkujeme všem návštěvníkům za příjemně stráve-
nou oslavu Evropského dne národních parků.
Akce byla uspořádána v  rámci projektu Plšíkova 
učebna - EVVO v NP České Švýcarsko, spolufi nan-
covaného Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Publikováno z  Ofi ciální webové stránky NP České 
Švýcarsko a  CHKO Labské pískovce (http://www.
npcs.cz)

Šachový oddíl Tělovýchovné jednoty Krásná Lípa 
8. května 2019 pořádal v  kulturním domě šacho-
vý turnaj Pohár osvobození. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 13 hráčů. Hrálo se dvoukolově každý s ka-
ždým a  5 minut na partii a  hráče. Vítězem se stal 
domácí hráč Tomáš Buchcar, který tak obhájil své 
prvenství z roku 2018. Na druhém místě se umístil 
Jan Malec ze Stráže pod Ralskem před bronzovým 
Oldřichem Štefanikem z  Krásné Lípy. Letošní roč-
ník byl současně i  jubilejní a celkem v tichosti tak 
Pohár osvobození oslavil 50 let od svého založení. 
Foto: Jiří Průdek
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19. června na řadě míst 
v Krásné Lípě nepůjde proud

Parkování u DPS

Donáška knih do domuNebytový prostor 
k pronájmu

Město plné květin 2019 Dobrodružná cesta 
na Šaunštejn

Výzva občanům

Upozornění pro nájemníky 
městských bytů

Ocenění za rozvoj Českého Švýcarska 2019

19. června 2019 se na celé řadě odběrných míst 
v Krásné Lípě plánují odstávky el. proudu. Seznam 
odstávek najdete na webové adrese: www.cezdis-
tribuce.cz

Žádáme občany, aby neparkovaly na vyhrazených 
parkovacích místech pro domy s  pečovatelskou 
službou (modrý a  žlutý DPS). Toto platí i  pro ná-
vštěvy a rodinné příslušníky obyvatel těchto domů. 
Buďte ohleduplní k našim seniorům. Děkujeme.

Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým regist-
rovaným čtenářům donášku knih do domu. Službu 
mohou využít senioři a  zdravotně handicapovaní 
občané. Službu lze objednat přímo v  knihovně, 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba je 
poskytována zdarma.
Městská knihovna také nabízí možnost vyhledává-
ní knih v regionálním
on-line katalogu: https://decin.tritius.cz/library/
region

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout 
nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 - dosud 
provozován jako prodejna potravin a  smíšeného 
zboží - o velikosti 92,85 m2. Veškeré opravy a úpra-
vy si provede nájemce na vlastní náklady. Více in-
formací na MěÚ Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.

Město Krásná Lípa i  letos vyhlásilo soutěž Město 
plné květin. Účastníkem soutěže se může stát ob-
čan, který na území města Krásná Lípa vlastní byt, 
obytný dům či rekreační objekt nebo je nájemní-
kem bytu a živými květinami si v průběhu vegetač-
ní sezóny vyzdobí vnější okenní parapety či balko-
ny, a  to ve směru k  městské komunikaci. Soutěže 
se mohou účastnit s  vhodnou sezonní výsadbou 
květin i  majitelé či nájemci předzahrádek podél 
městských komunikací.
Účastníkem soutěže se stává občan: osobním vypl-
něním přihlášky, přihlášením jinou osobou (např. 
sousedem apod.) nebo na návrh člena hodnotící 
komise. Přihláška do soutěže je k  dispozici v  po-
datelně městského úřadu nebo v  kanceláři č. 5 či 

na www.krasnalipa.cz (v záložce Úřad – Formuláře 
a  žádosti). Vyplněné přihlášky přijímá podatelna 
městského úřadu od 29. dubna 2019 do 30. srpna 
2019. Přihlášky je možné zaslat i elektronicky e-mai-
lem na adresu: podatelna@krasnalipa.cz
Nejpozději do 13. září 2019 pak bude pořízena fo-
todokumentace všech přihlášených objektů. Hod-
notící komise je tříčlenná, složená ze starosty města 
a  2 zaměstnanců MěÚ Krásná Lípa. Hodnocení je 
kolektivní a určí 5 výherců, kteří budou odměněni, 
každý fi nanční částkou 1000 Kč. Na odměnu není 
právní nárok, návrh hodnotící komise schvaluje 
Rada města Krásná Lípa.
Odměna bude vyplacena pouze občanům, kteří 
nejsou evidováni jako dlužníci města Krásná Lípa. 

V rámci projektů naši školu pozvala MAS Český 
sever, z. s. na program: České Švýcarsko v  kostce 
(1. – 2. stupeň ZŠ a SŠ).
S  nimi a  průvodkyní Helenou Doudovou jsme se 
vydali my 5. B  a  2. B  na výlet malebnou krajinou 
Českého Švýcarska. Byli jsme svědky rozmanitosti 
krajiny (hluboké kaňony, skalní útvary, vyhlídky, 
panoramatické výhledy, lidová architektura, fauna 
a fl óra) národního parku České Švýcarsko. 
Sestoupili jsme do údolí říčky Kamenice k Dolské-
mu mlýnu a k pravěkému nalezišti Okrouhlík. Čekal 
nás výstup na skalní vyhlídku loupežnického hradu 
Šaunštejn přes Zámecký vrch. Cestou jsme se do-
zvěděli mnohé o historii, architektuře a přírodních 
zajímavostech regionu. Děti se těšily ze společných 
her a drobných výher.
Z projektu MAP II byla hrazena jak cena programu, 
tak doprava (příprava a realizace programu, dopro-
vod certifi kovaného průvodce, drobné odměny). 

Martina Kolářová

Vážení občané města Krásná Lípa,
vás, kteří jste životně závislí na přístrojích vyžadu-
jících elektrické připojení (např. plicní defi brilátor, 
domácí dialýza atd.) žádáme, abyste se nahlásili na 
Městském úřadě Krásná Lípa u tajemnice MěÚ Mgr. 
Lucie Hankové či na e-mail: hankova@krasnalipa.cz
Toto opatření je dobrovolné a z důvodu Vaší bez-
pečnosti v  krizové situaci při výpadku elektrické 
energie.

Upozorňujeme nájemníky městských bytů, že 
v září 2019 dojde ke zrušení účtu města Krásná Lípa 
určeného pro bytové hospodářství číslo 198 889 
385/0300 vedeného u ČSOB, a. s.
Platby, které nájemníci zasílají na tento účet 
(nájemné a  s  ním spojené služby), je nutné do 
30. 9. 2019 přesměrovat na účet města Krásná Lípa 
číslo 193 582 042/0300, vedeného u ČSOB, a. s.
Nájemníci, kteří hradí nájemné inkasem (SIPO), nic 
měnit nemusí. Děkujeme.

Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, 
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a  životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, 
se obrací na širokou veřejnost k zaslání návrhů na 
ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji Českého 
Švýcarska 2019.
„Považuji za důležité opakovaně vyzdvihovat pozi-
tivní příklady lidí, kteří nás mohou inspirovat a moti-
vovat, a  současně jim alespoň touto cestou poděko-
vat za úsilí učinit region Českého Švýcarska lepším 
místem pro život nás všech.“ uvádí Linhart na svých 
webových stránkách.
Oceněny mohou být osobnosti, které se význam-
ným způsobem zasloužily o  udržitelný rozvoj re-
gionu Českého Švýcarska (území působnosti De-
stinačního fondu České Švýcarsko, senátní obvod 
Děčín). Návrhy na ocenění může posílat kdokoli, 
a to nejpozději do 25. června 2019 písemně na ad-
resu: Zbyněk Linhart, Generála Svobody 1905, 407 
47 Varnsdorf nebo e-mailem na adresu: radim@

burkon.cz. V  nominaci uveďte jméno navrhova-
né osobnosti, stručné zdůvodnění své nominace 
a  kontakt (telefon, e-mail) na Vás a  na nominova-
nou osobnost (víte-li).
„Ocenění je čestné a  není spojeno s  fi nanční odmě-
nou. Pět osobností, vybraných z  Vámi zaslaných ná-
vrhů, bych rád symbolicky ocenil dne 31. srpna 2019 
v  Krásné Lípě, u  příležitosti Dne Českého Švýcarska. 
Těším se na Vaše návrhy a předem děkuji za Vaši an-
gažovanost.“ píše Linhart.
V letošní roce se jedná o druhý ročník. V roce 2018 
byli Cenou senátora za rozvoj Českého Švýcarska 
oceněni: první ředitel Českého Švýcarska, o. p. s. 
Marek Mráz, ředitelka Zámku Děčín Iveta Krupič-
ková, starostka obce Růžová Helena Křížková, geo-
det a  badatel Karel Stein a  emeritní středoškolský 
profesor Emil Tuma. Více informací o  probíhajícím 
i minulém ročníku najdete na webu: http://zbyne-
klinhart.cz
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Výstava v Loretě Rumburk seznámí s historií 
obcí Dolní Křečany a Horní Jidřichov

Tour de Feminin – přehled uzavírek

Výstava fotografi í v ambitu Lorety Rumburk přibli-
žuje od května do června bývalé samostatné obce 
Dolní Křečany a Horní Jindřichov. Ke sloučení obcí 
s  Rumburkem došlo před sedmdesáti lety dne 
1. 1. 1949. Unikátní snímky ze státních a  soukro-
mých sbírek zachycují veřejné budovy v  obcích, 
místa, v nichž se učilo, kam se chodilo za zábavou. 
Výstava „Dolní Křečany a Horní Jindřichov ve foto-
grafi ích“ je přístupná od úterý do neděle mezi 10.00 
až 17.00 hod. Vstupné je 60 Kč a snížené 40 Kč. Vý-
stavu od 24. 5. do 29. 6. 2019 pořádá ŘKF Rumburk. 
Připravila ji historička Ester Sadivová. Část dobo-

vých pohlednic a  fotografi í pochází ze sbírek Ob-
lastního muzea Děčín, pobočka Muzeum Rumburk. 
Historická zobrazení doplňují aktuální srovnávací 
fotografi e Václava Jelínka z Rumburku.
Součástí výstavy jsou komentované vycházky 
s průvodcem. První vedla 6. 6. do Dolních Křečan. 
Druhá pak povede ve čtvrtek 20. 6. 2019 do Hor-
ního Jindřichova. Sraz je v 17.00 u barokního mos-
tu přes Mandavu. Vstupné je dobrovolné. Místa je 
možné si rezervovat na telefonním čísle +420 604 
555 922. Více informací: www.loretarumburk.cz

Klára Mágrová

Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s měs-
tem Krásná Lípa pořádá ve dnech 11. – 14. července 
2019 XXXII. ročník světového poháru – mezinárod-
ního etapového cyklistického závodu žen „TOUR  de  
FEMININ  –  O cenu Českého Švýcarska“. Proto se na 
Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při 
průjezdu vaší obcí.
1 etapa – 11. července 2019 – čtvrtek
Úsek Lipová – Velký Šenov bude uzavřen v  obou 
směrech od 15:00 – 16:00
Varnsdorf, náměstí Dr. E. Beneše – úplná uzavírka 

od 15:30 – 17:30
Krásná Lípa, Křinické náměstí – úplná uzavírka od 
13:00 – 14:00
Úsek Krásná Lípa – Kyjov – Doubice bude uzavřen 
v obou směrech od 16:00 – 17:00
Úsek Doubice – Rybniště bude uzavřena v  obou 
směrech od 16:00 – 17:00
2. etapa – 12. července 2019 – pátek
Jiříkov náměstí – bude uzavřeno od 10:00 – 10:10 
hodin a od 12:00 – 13:30 
Úsek Rybniště – Doubice bude uzavřen v  obou 

Aktuální dění v Krásné Lípě 
v mobilní aplikaci

Stáhněte si mobilní 
aplikaci Česká obec 
a   nechte se informovat 
o  aktuálním dění „nejen“ 
v   Krásné Lípě. Mobilní 
aplikace je zdarma ke 
stažení pro chytré telefony 

(tablety) s  operačním systémem Android nebo iOS 
(iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním telefonu 
najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, 
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká 
Obec. 
Více informací najdete na www.krasnalipa.cz

Program kina

Útěk
Středa 26. 6. 2019 od 18.00
Alicja si nepamatuje vlastní minulost, ale doká-
zala si vybudovat nový život s novou identitou. 
Když ji její původní rodina najde, svůj starý život 
zpátky nechce až do té doby, než se jí začnou vy-
nořovat střípky vzpomínek. Postupně její nová 
a původní identita splynou do jedné a na povrch 
se tak dostává znepokojivé zjištění o ní samotné.
Psychologický fi lm v původním znění s českými 
titulky, 103 min., vstupné 70 Kč

Úžasňákovi 2
Pátek 28. 6. 2019 od 17.00
Ve fi lmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina 
superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou 
Helen, zatímco Bob zůstal v  domácnosti a  po-
máhá Violet a  Dashovi zvládat každodenní ná-
strahy „normálního“ života.
Animovaný fi lm pro děti, 118 min., 
vstupné 60 Kč

29. 6. 2019
(sobota)

v 16:30
v budově Technických služeb

Krásná Lípa, Pletařská 22/3
Ceny očkování:   150,- Kč vzteklina,   350,- Kč kombinace  

Očkování psů 

bu
Kr
ny o

v
K

Ce

Město Krásná Lípa

00261459

151,908

 3 991 295

tun

MJ

směrech od 11:00 – 12:00
Úsek Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou 
směrech od 11:00 – 12:00
3. etapa, časovka – 13. července 2019 – sobota
Úsek Krásná Lípa – Krásný Buk – Zahrady – Vlčí Hora 
– Brtníky – Brtníky – Vlčí Hora – Zahrady – Krásný 
Buk – Krásná Lípa bude uzavřen v  obou směrech 
pro všechna vozidla od 9:00 – 13:30
4. etapa – 13. července 2019 – sobota
Rumburk, Lužické náměstí – úplná uzavírka od 
15:00 – 19:00
5. etapa – 14. července 2019 – neděle
Krásná Lípa, Křinické náměstí – úplná uzavírka od 
11:00 – 13:30
Úsek Rybniště – Doubice – Krásná Lípa bude uza-
vřen v obou směrech od 11:00 – 14:00
Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na 
tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Čes-
kého Švýcarska“
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER

Usnesení z 13. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 3. 6.

I. Hlavní program
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 13 – 01/2019   
RM projednala přípravu 4. zasedání ZM s následujícími 
body programu:
-  Zpráva o hospodaření města za rok 2018,
-  Plnění rozpočtu 2019,
-  Hospodaření příspěvkových organizací a  obchodní 

společnosti města,
-  Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa.
ZŠ a  MŠ Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka, inven-
tarizace 
Usnesení RM č. 13 – 02/2019  
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. k 31. 
12. 2018, v předloženém znění.
RM schvaluje Zprávu o provedení inventarizace majet-
ku v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa, p. o. za rok 2018. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - Zpráva o hospodaření 
Usnesení RM č. 13 – 03/2019   
RM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. 
za rok 2018 v předloženém znění. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - hospodářský výsledek 
za rok 2018 
Usnesení RM č. 13 – 04/2019   
RM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové or-
ganizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, 
p. o. za rok 2018 v celkové výši 419 615,06 Kč (z hlavní 
činnosti ve výši 368 104,32 Kč, z vedlejší činnosti ve výši 
51 510,74 Kč) a  schvaluje odvod do fondu odměn ve 
výši 20% hospodářského výsledku a  zbylou část 80% 
hospodářského výsledku převést do rezervního fondu. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - 1. RO 
Usnesení RM č. 13 – 05/2019 
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. 
o., na rok 2019 dle předloženého návrhu. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – účetní závěrka, inventa-
rizace 
Usnesení RM č. 13 – 06/2019  
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa, p. o. 
k 31. 12. 2018 v předloženém znění.
RM schvaluje Zprávu o provedení inventarizace majet-
ku v p. o. Kostka Krásná Lípa za rok 2018. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – Zpráva o hospodaření 
Usnesení RM č. 13 – 07/2019   
RM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové orga-
nizace Kostka Krásná Lípa, p. o. za rok 2018 vč. plnění 
rozpočtu roku 2018, v předloženém znění. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – hospodářský výsledek 
Usnesení RM č. 13 – 08/2019  
RM schvaluje hospodářský výsledek za rok 2018 pří-
spěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. v celkové 
výši 198 828,69 Kč (z hlavní činnosti ve výši 197 700,12 
Kč, z vedlejší činnosti ve výši 1 128,57 Kč) a schvaluje 
jeho odvod do rezervního fondu Kostky v plné výši.
II. Došlá pošta
Pronájem (pacht) pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 13 – 09/2019   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 2684/4 o výměře 1347 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2684/6 o výměře 199 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2535/4 o výměře 2175 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2888/3 o výměře 779 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2615/9 o výměře 1923 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2896/2 o výměře 2801 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 952/7 o výměře 28375 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 952/8 o výměře 5447 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2405/4 o výměře 127 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2542/7 o výměře 14108 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,
- p. p. č. 2685 o výměře 4932 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1857/5 o výměře 8858 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2329/1 o výměře 41347 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2158/1 o výměře 55155 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- p. p. č. 952/5 o výměře 22065 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2590/4 o výměře 2840 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2680/5 o výměře 2381 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část st. p. č. 89/1 o výměře 126 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část st. p. č. 91 o výměře 34 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 375/2 o výměře 4 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 382/2 o výměře 609 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 382/3 o výměře 40 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 386/1 o výměře 38 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 387 o výměře 26 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 390 o výměře 93 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 391 o výměře 183 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 392 o výměře 90 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 399/1 o výměře 12 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 399/6 o výměře 149 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 470/1 o výměře 20 m2, k. ú. Krásný Buk. 
Pronájem části p. p. č. 688/3, k. ú. Kyjov u  Krásné 
lípy 
Usnesení RM č. 13 – 10/2019   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 688/3 o  výměře 
2400 m2, k. ú. Kyjov u  Krásné Lípy za účelem zřízení 
zahrady Václavu Alferymu, bytem Studánecká 183/18, 
Krásná Lípa. 
Pronájem p. p. č. 359, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 13 – 11/2019   
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 359 o výměře 337 m2, 
k. ú. Krásný Buk Milanu Kotuličovi, bytem Krásný Buk 
25, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro po-
třeby města. 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 13 – 12/2019   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 2590/4 o výměře cca 260 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,
- část p. p. č. 2840/1 o výměře cca 80 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,
- p. p. č. 525/2 o výměře 761 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 529/2 o výměře 296 m2, k. ú. Krásný Buk,
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- část p. p. č. 1789/1 o výměře 1089 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2158/1 o výměře cca 360 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.
 Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 13 – 13/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2329/1 
o výměře 1130 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 
rodinného domu Ivě Šimůnkové, bytem Hornoměcho-
lupská 663/141, Praha 10 a Ondřeji Šimůnkovi, bytem 
Kosmická 753, Praha 11 za cenu 
56 500 Kč. Prodej bude realizován podle čl. 2 odst. 5 
a 6 Postupu ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 2158/2 a p. p. č. 2168/1, vše k. ú. Krás-
ná Lípa 
Usnesení RM č. 13 – 14/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2158/2 o vý-
měře 564 m2 a p. p. č. 2168/1 
o výměře 794 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem vý-
stavby rodinného domu Veronice Podhorské, bytem 
El. Krásnohorské 1188/1, Krásná Lípa za cenu 67 000 
Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výmě-
ru 7 000 Kč). Prodej bude realizován podle čl. 2 odst. 
5 a 6 Postupu ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnic-
tví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.
 Prodej části p. p. č. 1868/4 a 1857/9, vše k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení RM č. 13 – 15/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1868/4 
a části p. p. č. 1857/9 o celkové výměře 1686 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Leo-
ně Hlavové, bytem Sněhurčina 707, Liberec a Radimu 
Breite, bytem Alejní 439, Krupka za cenu 108 600 Kč 
(do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 
48 600 Kč). Prodej bude realizován podle čl. 2 odst. 5 
a 6 Postupu ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 11/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 13 – 16/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 11/1 o výmě-
ře 2 495 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem podni-
kání fi rmě Divus s. r. o., se sídlem Kyjov 37, Krásná Lípa 
za cenu 484 450 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 1254/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 13 – 17/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1254/1 o vý-
měře 759 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 
Martinu a  Iloně Pickovým, oba bytem Černičná 94/6, 
Praha 9 za cenu 36 670 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-
klady s prodejem spojené.  
Dodatek č. 3 - Termi s. r. o. 
Usnesení RM č. 13 – 18/2019   
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování 
služeb č. 4/2004 uzavřené se společností Termi, s. r. o., 
Pohraniční stráže 2021/32, Varnsdorf, kterým se mění 
výčet objektů a  výše měsíční platby za poskytované 
služby. 
III. Různé
Postup ve věci prodeje a  užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 13 – 19/2019   
RM doporučuje ZM schválit Postup ve věci prodeje 
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 
dle předloženého návrhu. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 13 – 20/2019   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky dle předloženého návrhu.  
Výměna oken v objektu Masarykova 993/2, Krásná 
Lípa - zhotovitel  
Usnesení RM č. 13 – 21/2019   
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabí-
dek veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení díla 
"Výměna oken - Masarykova 993/2, Krásná Lípa".
RM schvaluje pořadí fi rem dle výše nabídkové ceny. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o  dílo č. 2019/11/18 
- 155 s  vítězným uchazečem, kterým je fi rma SAMAT 
spol. s  r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou, IČ 
40229017, dle předloženého návrhu. 

Inovace expozice v  Domě Českého Švýcarska - vý-
jimka z Pravidel 
Usnesení RM č. 13 – 22/2019   
RM schvaluje v  souladu s  čl. III., odstavcem 7 výjimku 
z  Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu města Krásná Lípa spočívající v počtu oslove-
ných uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávky na akci "Inovace IS NP České Švýcarsko/Mo-
dernizace expozice České Švýcarsko - život, tajemství, 
inspirace, Krásná Lípa, okres Děčín". 
Inovace expozice v Domě Českého Švýcarska 
Usnesení RM č. 13 – 23/2019   
RM schvaluje výzvu k podání nabídek včetně zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávky na akci "Inovace IS NP České Švýcarsko/
Modernizace expozice České Švýcarsko - život, tajem-
ství, inspirace, Krásná Lípa, okres Děčín", dle předlože-
ného návrhu. 
Sběrný dvůr Krásná Lípa - autorský dozor 
Usnesení RM č. 13 – 24/2019  
RM se seznámila s nabídkou fi rmy ProProjekt s. r. o., IČ 
25487892, Starokřečanská 34, Rumburk, na výkon au-
torského dozoru (AD) pro realizaci díla "Sběrný dvůr 
Krásná Lípa". RM schvaluje v rozsahu a ceně dle před-
ložené nabídky. 
Sběrný dvůr Krásná Lípa - koordinátor BOZP 
Usnesení RM č. 13 – 25/2019   
RM schvaluje na základě předložených nabídek výkon 
funkce koordinátora BOZP při realizaci díla "Sběrný 
dvůr Krásná Lípa" fi rmou ProProjekt s. r. o., IČ 25487892, 
Starokřečanská 34, Rumburk v rozsahu a ceně dle před-
ložené nabídky. 
Sběrný dvůr Krásná Lípa - technický dozor staveb-
níka 
Usnesení RM č. 13 – 26/2019   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených 
nabídek uzavření příkazní smlouvy č. 2019/14/14 - 153 
na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci 
díla "Sběrný dvůr Krásná Lípa" s fi rmou ProProjekt s. r. 
o., IČ 25487892, Starokřečanská 34, Rumburk dle před-
loženého návrhu. 
Sběrný dvůr Krásná Lípa - vybavení - výjimka z Pra-
videl 
Usnesení RM č. 13 – 27/2019   
RM schvaluje v  souladu s  čl. III., odstavcem 7 výjimku 
z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu města Krásná Lípa spočívající v počtu oslovených 
uchazečů o  veřejnou zakázku malého rozsahu na do-
dávky na akci "Sběrný dvůr Krásná Lípa - vybavení". 
Sběrný dvůr Krásná Lípa - vybavení 
Usnesení RM č. 13 – 28/2019   
RM schvaluje výzvu k podání nabídek včetně zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávky "Sběrný dvůr Krásná Lípa - vybavení", dle 
předloženého návrhu. 
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu výstavby 
rodinných domů 
Usnesení RM č. 13 – 29/2019   
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 
2019/15/15 - 112 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Krásná Lípa na rok 2019 pro Dotační program na pod-
poru výstavby rodinného domu s Pavlem Novotným, K. 
Světlé 3019, Varnsdorf a Mgr. Gabrielou Novotnou Kar-
manovou, Stradalova 318/19, Krásná Lípa.  
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 13 – 30/2019   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. 2019/19/15 - 159 na umístění 
elektropřípojky v  komunikaci pro nový rodinný dům 
s  fi rmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 
874/8, Děčín. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 13 – 31/2019   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu č. 2019/10/15 - 156, na vedení zemní kabelové 
přípojky na p. p. č 2329/13, k. ú. Krásná Lípa, s fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín. 
Odprodej techniky 
Usnesení RM č. 13 – 32/2019   
RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou nabídku 
stáčečku plechů a dvoububnovou rotační sekačku, An-
tonínu Procházkovi, se sídlem Písty 18, Písty a schvaluje 
Kupní smlouvu č. 2019/34/17 - 157, dle předloženého 

návrhu. 
Projekt Příběhy našich sousedů 
Usnesení RM č. 13 – 33/2019   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajiště-
ní projektu Příběhy našich sousedů č. 2019/19/29 - 145 
s organizací POST BELLUM, o. p. s., Štěpánská 704/61, 
Praha, IČ 26548526, dle přílohy. 
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 
Usnesení RM č. 13 – 34/2019   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého 
vystoupení na akci Den Českého Švýcarska 31. 8. 2019 
s hudební skupinou Wohnout, zastoupenou Gabrielou 
Pánkovou, Družstevní 696, Zvole u Prahy, IČ 74777360, 
dle přílohy. 
Dohoda o zajištění kulturní akce 
Usnesení RM č. 13 – 35/2019   
RM schvaluje uzavření Dohody o zajištění kulturní akce 
č. 2019/19/29 - 146 o zajištění pořadu s názvem Úsmě-
vy Ivo Šmoldase s  písničkami Pepy Štrosse, který se 
bude konat dne 12. 3. 2020. 
Pronájem reklamní plochy 
Usnesení RM č. 13 – 36/2019   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  pronájmu reklamní 
plochy na sociální vůz pro Dětský domov Krásná Lípa 
se společností Kompakt spol. s r. o., Jana Opletala 683, 
Poděbrady, IČ 49551027, dle přílohy. 
Zvýšení úrokové sazby na spořícím účtu 
Usnesení RM č. 13 – 37/2019 
RM schvaluje návrh na poskytnutí úrokové výjimky, 
který zvyšuje úrokové sazby na spořícím účtu města, 
vedeném u ČSOB a. s.  
Smlouva o poskytnutí vkladové karty 
Usnesení RM č. 13 – 38/2019   
RM schvaluje smlouvu č. 2019/12/19 - 160 o poskytnutí 
vkladové karty se společností ČSOB a. s., IČ 00001350, 
Radlická 33/150, Praha 5, dle předloženého návrhu.  
Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě 
Usnesení RM č. 13 – 39/2019   
RM schvaluje dodatek č. 6 k  pojistné smlouvě č. 
2017/19/19 - 82 na pojištění majetku a odpovědnosti, 
uzavřenou s  pojišťovnou Generali Pojišťovna a. s., IČ 
61859869, Bělehradská 132, Praha, dle předloženého 
návrhu.  
6. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Usnesení RM č. 13 – 40/2019   
RM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Krásná Lípa pro rok 2019 v předloženém znění. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – přijetí dotací 
Usnesení RM č. 13 – 41/2019   
RM schvaluje přijetí dotací pro Kostku Krásná Lípa, p. 
o. na rok 2019: 
-  na službu SAS pro rodiny s dětmi od Ústeckého kraje 

z programu POSOSUK2 v celkové výši 4 396 000 Kč,
-  na službu SAS pro rodiny s dětmi od města Šluknov 

z Program pro poskytování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov ve výši 5 000 Kč,

-  na projekt Šijeme s  babičkou od Ústeckého kraje 
z programu Volný čas 2019 ve výši 20 000 Kč.

Příkazní smlouva - výpověď 
Usnesení RM č. 13 – 42/2019   
RM bere na vědomí výpověď příkazní smlouvy č. 
2015/19/26 - 347 s organizací Kostka Krásná Lípa, p. o., 
ve věci výkonu opatrovnictví Petra Dohnala. 
Zapůjčení prostor KD 
Usnesení RM č. 13 – 43/2019   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního 
domu na uspořádání pěveckého koncertu ZUŠ Rum-
burk dne 4. 6. 2019 a pěveckého koncertu žáků K. Brab-
níkové dne 10. 6. 2019, dle žádostí. 
Kulturní dům červen 2019  
Usnesení RM č. 13 – 44/2019   
RM bere na vědomí využití kulturního domu a program 
kina na měsíc červen 2019 dle přílohy. 
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 13 – 45/2019   
RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 11. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informaci:
- Kůrovcová těžba 2019 - Národní park České Švýcarsko. 

Jan Kolář, 
Jana Drobečková


