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Pondělí 9. září 2019

Příští číslo vyjde za dva týdny

Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji 
regionu Českého Švýcarska 2019

Kyjov u Krásné Lípy – Kyjov u Hodonína, 
444 km na kole, 7 etap

Koncert Lístky 
do památníku

Aktuální dění v Krásné 
Lípě v mobilní aplikaci

V rámci Dne Českého Švýcarska 

ocenil senátor Zbyněk Linhart 

pět osobnosti za přínos k  udr-

žitelnému rozvoji regionu Čes-

kého Švýcarska 2019. Bylo nám 

velkou ctí přivítat na naší rad-

nici letošní oceněné: paní Jitku 

Tůmovou ze spolku pod Stu-

dencem, paní Jitku Voglovou, 

dlouholetou starostku Srbské 

Kamenice, pana Mirko Lošťáka, 

hudebního skladatele a  peda-

goga, Václava Hieka, celoži-

votního turistu a  propagátora 

regionu. Paní Natálie Belisová, 

historička a spisovatelka, se pře-

dání nemohla zúčastnit.

Krátké setkání proběhlo 1. 9. 2019 na radnici a na 

našem náměstí s  9 cyklisty z  Kyjova na Moravě 

a  Slovácka, kteří jedou etapově z  našeho Kyjo-

va do toho svého. Na radnici proběhl "telemost" 

se starostou Kyjova Františkem Luklem. Členem 

výpravy byl i  známý scénárista a  režisér Břetislav 

Rychlík, se kterým jsme dohodli spolupráci při 

Ozvěnách Ekofi lmu 2020.

Trio umělkyň vystupujících pod názvem Musica 

dolce vita nás ve svém pořadu nazvaném Lístky 

do památníku v  neděli 25. srpna 2019 provedlo 

uplynulými sty lety. Postačily jim k tomu dva hu-

dební nástroje – harfa a fl étna a zpěv jedné z nich. 

Vyslechli jsme si např. skladbu od Františka Škrou-

pa Děvy slovanské, několik skladeb Bedřicha Sme-

tany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leo-

še Janáčka. Celý koncert obohatily i  humorné 

úryvky z knih Ivy Hüttnerové a skladba od autorky 

tvořící na počátku minulého století s názvem Pták, 

který provokoval. Byl to poslední koncert před fi -

nálem letošního léta – Dnem Českého Švýcarska 

a my děkujeme všem, kteří si přišli do kaple ve Vlčí 

Hoře, do kulturního domu a krásnolipského koste-

la koncerty vyslechnout.

Alena Starostová

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 te-

lefony (tablety) s   ope-

račním 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
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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

Den Českého Švýcarska si užili děti i dospělí
Velké akce – Cross Parkmaraton, sraz motocyklů Če-
chie - Böhmerland, dva večerní koncerty pod širým 
nebem, k tomu bohatý doprovodný program, pře-
kvapení v podobě vzletu horkovzdušného balónu 
a další… To vše v  jednom Dni a na jednom místě 

– v Krásné Lípě na Křinickém náměstí, kde jsme se 
v  sobotu 31. srpna 2019 rozloučili s  prázdninami 
Dnem Českého Švýcarska, a pokud jsme dobře po-
čítali, letos to byl již 15. ročník.

Prvním bodem na programu Dne ČŠ byla jedna z letošních novinek Cross Parkmaratonu – start běhu se 
psem. Startovalo se z městského parku a na start se postavilo celkem 26 běžců se psy. Další závody v rámci 
Cross Parkmaratonu startovaly z náměstí. Mezi nimi 10 km nordic walking, který byl další letošní novin-
kou a startoval společně s půlmaratonem, 10 km a štafetami. Pro děti Schrödingerův institut připravil již 
6. ročník dětského Parkmaratonu a podle jejich věku byly připraveny tři různě dlouhé tratě. 

Ani letos nechyběl oblíbený moderovaný sraz le-
gendárních motocyklů Čechie - Böhmerland, který 
každoročně na náměstí láká i mnoho dalších moto-
rek různých značek i stáří. K vidění bylo i několik au-
tomobilů veteránů a velkému zájmu se těšily i zde 
představené dva z brusu nové Böhmerlandy.

Zatímco na jedné straně náměstí běžci startovali 
a dobíhali do cíle, na druhé, byla k vidění celá řada 
vystoupení, do kterých se zapojily nejen děti, ale 
i dospělí. Viděli jsme tak show s bublinami, žonglé-
ra, pohádku…

Se svými koncerty také vystoupili: muzikant a zpěvák Ondřej Krajčo, sousedský sbor NaŽďár (na fotografi i) 
a bubeníci. Probíhalo vyhlašování vítězů závodů Cross Parkmaratonu a dětského Parkmaratonu. Pro děti 
byly připraveny řemeslné dílničky, nechyběly prodejní a reklamní stánky a ani tak nezbytné občerstvení. 

Vyvrcholením celého dne byly večerní koncerty kapel Wohnout a Sto zvířat, kterým předcházelo předání 
Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji Českého Švýcarska a křest nového kalendáře Českého Švýcarska. 
Krátce po nástupu kapely Wohnout se z náměstí vznesl horkovzdušný balón.

SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 12. 9. / 26. 9.
Vlčí Hora, Zahrady: 23. 9. / 7.10.
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
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Když múzy zpívají

Asistent prevence 
kriminality

Pět osobností převzalo od senátora Zbyňka Linharta 
ocenění za přínos k rozvoji regionu České Švýcarsko

Nádherný koncert. V tom se mnou budou jistě sou-
hlasit všichni, kteří si přišli poslechnout v  sobotu 
17. srpna do kaple ve Vlčí Hoře zpěv Jany Ryklové. 
Na harfu ji doprovázela Zbyňka Šolcová, která nám 
na svůj nástroj zahrála i melodii Tenkrát na Západě 
a když společně předvedly árii z Rusalky, u někte-
rých posluchaček ukápla i slzička. Pro všechny měla 
Jana Ryklová překvapení. Přivezla s sebou světově 
uznávaného houslistu Alexandera Shonerta. Ten 
nejenže pěvkyni při některých písních doprovázel, 
ale zahrál nám i své vlastní skladby. Na závěr pro-
gramu zazněla známá píseň Time to say goodbye, 
po které všichni povstali a  poděkovali tak všem 
třem umělcům za úžasný zážitek.

Alena Starostová

Město Krásná Lípa má na pozici asistenta preven-
ce kriminality novou tvář, je jí paní Milada Bohová. 
V  případě potřeby se na ni můžete obrátit přímo 
„na ulici“ či ji kontaktovat na tel. č 723 255 954.
Asistent je označen na oblečení nápisem Asistent 
prevence kriminality Krásná Lípa.
Projekt je fi nančně podpořen Ministerstvem vnitra 
ČR do roku 2020.

Sobota 31. 8. 2019, Krásná Lípa – U příležitosti Dne 
Českého Švýcarska si v druhém ročníku „Ceny sená-
tora za rozvoj Českého Švýcarska“ převzali ocenění 
starostka Srbské Kamenice Jitka Voglová, badatelka 
Natálie Belisová, Jitka Tůmová ze Spolku pod Stu-
dencem, hudební pedagog Miroslav Lošťák a Vác-
lav Hieke z Klubu českých turistů.

„České Švýcarsko je nádherné. Není bohaté ale jen pří-
rodou. Jsou to lidé, kteří spoluutvářejí jeho charakter. 
Touto cenou bych rád připoutával pozornost k životu 
a  dílu místních mimořádných osobností, které nás 
obohacují a inspirují. Ocenění má vyzdvihnout jejich 
přínos pro náš region,“ řekl po předání cen Zbyněk 
Linhart.

I  letos veřejnost poslala více než 30 návrhů na vy-
zdvižení díla či života osobností z  nejrůznějších 
oborů, které se mimořádně zasloužily o  rozvoj 
Českého Švýcarska. Vybraní laureáti obdrželi z  ru-
kou senátora Zbyňka Linharta tradiční mikovickou 
ozdobenou rybičku, vyrobenou speciálně pro tuto 
příležitost nožíři z Mikulášovic.
Držitelé ocenění za rozvoj Českého Švýcarska 
v roce 2019:

Jitka Voglová
Dlouholetá starostka obce Srbská Kamenice. Obec 
za jejího vedení získala v roce 2012 Zelenou stuhu, 
v roce 2017 Oranžovou stuhu a v roce 2013 Zlatou 
stuhu jako vítěz soutěže Vesnice roku. Pomáhala 
obnovit lesní divadlo, zřídit a provozovat vesnické 
muzeum, zasloužila se o  opravy a  vznik nových 
mostů a  cest, pomáhala s  projektem lesní školky, 
široce zapojuje obyvatele do dění a  rozhodování 
o životě v obci a slouží tak příkladně místním i ná-
vštěvníkům obce a regionu.

Natálie Belisová
Vlastivědná badatelka a spisovatelka, autorka mno-
ha zajímavých publikací s vazbou k našemu regio-
nu. Dlouholetou a příkladnou prací v oblasti péče 
o kulturní dědictví regionu a popularizační činností 
pomáhá prohlubovat povědomí široké veřejnosti 
o životě i bohatém historickém a duchovním odka-
zu našich předků na Děčínsku, v Českém Švýcarsku 
a Lužických horách.

Jitka Tůmová
Vede Spolek Pod Studencem, který realizuje celou 
řadu projektů v  oblasti péče o  památky, zdravé 
životní prostředí a  volnočasové aktivity veřejnos-
ti. Podílela se na záchraně unikátní technické pa-
mátky – rozhledny na Studenci. Spoluorganizuje 
společenské a  kulturní akce pro členy a  veřejnost 
(zájezdy, výlety, kulturní vystoupení, společenské 
večery, besedy) v oblasti pod Studencem a na Čes-
kokamenicku.

Václav Hieke
Celoživotní turista a  neúnavný propagátor regio-
nu. Stál u obnovení Klubu českých turistů v Krásné 
Lípě, jejímž je předsedou, a u obnovy mnoha turis-
ticky zajímavých míst a cest. Společně se členy klu-
bu stojí za řadou společenských aktivit v  regionu. 
V  rámci KČT je uznávaným značkařem a  znalcem 
regionu Českosaského Švýcarska.

Miroslav Lošťák
Hudební skladatel, dirigent a pedagog, zakladatel 
Rumburského komorního orchestru (1963). Celých 
50 let působil v ZUŠ Rumburk, po většinu času jako 
její ředitel, kde vychovával žáky k  lásce k  hudbě. 
Přestože v  loňském roce oslavil úctyhodné 85 na-
rozeniny, je stále profesně aktivní a svůj čas i nadále 
věnuje práci s malými muzikanty.

(http://zbyneklinhart.cz)

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

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

Poděkování
Rád bych poděkoval touto cestou hasičskému sbo-
ru v Krásné Lípě, obzvláště panu Václavu Danitovi 
za rychlé a odborné odstranění sršního hnízda na 
sportovní střelnici Na Vyhlídkách v Krásné Lípě.

Jan Pospíšil
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Město Krásná Lípa již delší 
dobu nabízí každému ma-
jiteli psa, který má u  nás 
zaplacený místní poplatek, 
k  bezplatnému odběru 
sáčky na  psí exkrementy. 
V případě zájmu Vám budou 
vydány v  pokladně na  rad-
nici, nebo v  kanceláři tech-

nických služeb v  ulici Pletařská. Děkujeme všem 
majitelům pejsků za používání sáčků na psí exkre-
menty. Kdo by nevěděl, jak se takový sáček použí-
vá, může shlédnout instruktážní video z roku 2014, 
které najde na našich stránkách www.krasnalipa.cz 
ve videogalerii v menu Život.

Skalní hrádky Labských pískovců 2019 jsou za námi

Kulturní dům má 
nový provozní řád

Ve dnech 9. – 11. srpna t. r. uskutečnil Klub českých 
turistů Krásná Lípa ve spolupráci s  Technickými 
službami Města Krásná Lípa již 37. ročník dálkových 
a  turistických pochodů Skalními hrádky Labských 
pískovců. Účastníci měli opět možnost plnit OTO 
(oblastní turistické odznaky Krásnolipsko, Labské 
pískovce a Köglerova naučná stezka). Od pátku do 
neděle byla připravena řada pěších tras i cyklotras, 
které byly odstupňovány podle délky a náročnosti. 
Vše bylo připraveno tak, aby zájemci mohli plnit 
podmínky pro získání odznaku IVV. Tzn. případně 
i plavání v přehradě Kyjov.
Již potřetí byly Skalní hrádky zařazeny do Česko-
-slovenského poháru v  ultratrailu. Tentokrát po-
řadatelé z KČT Krásná Lípa připravili trasu 116 km. 
214 aktivních účastníků a desítky dalších zájemců si 
prošli připravené trasy nebo jejich části, kterým dali 
pořadatelé v  letošním roce zcela nový kabát. Měli 
jsme zájem ukázat veřejnosti nově značené turis-
tické cesty. Není třeba spekulovat o tom, jak dalece 
účast ovlivnilo počasí či současně probíhající akce 
v regionu. Skalní hrádky mají řadu let pevný termín, 
Klub českých turistů akci připravil, realizoval, a po-
kud se velké akce nebudou v rámci regionu koordi-
novat, pak se musíme smířit s tím, že se v jeden den 

musí organizátoři o návštěvníky podělit. Ale na dru-
hou stranu, proč by si nemohl návštěvník vybrat? 
Řešením by byla i vzájemná spolupráce.
Zajímavé je, že nejvíce účastníků se objevilo na 
druhé nejkratší trase (13 km) a  na nejdelší trase 
(116 km). Trošku smutní jsme byli z  malé účasti 
na orientačně poznávací soutěži v  centru města. 
Tady jsme přepokládali větší zájem a předpovídali 
tomuto spojení pohybu, myšlení, orientace a rych-
losti budoucnost. Nicméně něco podobného se za 
přispění naší základní školy a  zázemí v  kulturním 
domě bude opakovat dne 29. září.  A náš klub zařadí 
v příštím roce nabídku na malý orienťáček opět do 
svého programu.
Už roky při hodnocení Skalních hrádků konstatu-
jeme, že organizace takové akce není jednoduchá. 
Zvlášť, když ji chceme vrátit alespoň částečně na 
takovou úroveň, jakou mívala na počátku. Není to 
jednoduché. Proto je třeba pochválit tým hlavních 
organizátorů, kteří si dali s přípravou práci a ve vý-
sledku ji zúročili.
Uskutečnit turistické pochody v  takovém rozsahu 
není možné bez pomoci mnoha konkrétních, ale 
často anonymních jednotlivců a  kolektivů. Mrzí 
nás, že se po akci rozejdeme do svých domovů a za 

svými dalšími povinnostmi a  vedení klubu nemá 
někdy ani možnost alespoň poděkovat. Proto dnes 
necháme vystoupit z anonymity Vás všechny, kteří 
jste nabídli nezištně svou pomoc a budeme doufat, 
že jsme na nikoho nezapomněli.
Děkujeme Tobě nebo Vám: J. Pavlíku a  H. Doudo-
vá za skvěle zvládnutou přípravu celé akce, V. Po-
láková za neocenitelnou pomoc při prezentaci, p. 
Hlavová a kamarádi z tech. služeb za profesionální 
přístup při přípravě základny (a za nezměrnou dři-
nu při snášení a vynášení materiálu ze skladu KČT 
na náměstí, která snad v brzké době skončí?!?!), sl. 
Volfová a kolektive T-klubu za ochotu při zapůjčení 
základny, p. Babický za přípravu orienťáčku, p. O. 
Čiháku za odborné rady a  neocenitelnou pomoc 
na kontrolách, J. Sudo a SDH za poskytnutí zázemí 
v has. zbrojnici, p. V. Stratile a kolegyně (restaurace 
Zámeček) za skvělou přípravu hlavní občerstvovací 
stanice. A děkujeme i dalším – manž. Peterkovým, 
J. Štraubové, L. Hanzlíkové, S. Doudové (kontrola 
a  ještě napekla), manž. Tržilovým (kontrola a  ještě 
napekli), M. Janečkové (kontrola a ještě napekla), V. 
a J. Hiekovým, Z. Kmochovi, L. Šaferové, A. Hiekové, 
J. Gregorovi, H. Koblihové, J. Knollové, M. Podhor-
skému, S. Síčové, I. Boháčové, manž. Boháčovým, 
Z. Dohnalovi, M. Portlové, M. Píšové st., E. Stecke-
rové, L. Lankašové, A. Starostové, K. Hanouskovi, V. 
Kocmanovi, V. Krupovi, J. Koňaříkové, S. Lešovi, M. 
Herejtové, H. Němečkové a K. Polachovi.
A čeho si Vážíme u Vás všech nejvíc? Že jste nečekali 
na oslovení a pomoc jste nabídli sami. Ještě jednou 
děkujeme.
Stejně tak si Vážíme fi rem, které nám pomohli 
zkvalitnit úroveň občerstvení a  odměn všem star-
tujícím. Za všechny jmenujme Naturu p. Waldema-
ra Grešíka, Chodskou pekárnu p. Alenky Šedivé, 
Ratio – sportovní a chovatelské potřeby p. Zdeňka 
Ringelhána, České Švýcarsko o. p. s., Mana čokolá-
dovnu p. Šafusové, restauraci Praha v Jetřichovicích 
a Město Děčín.
Jak psáno výše, Skalní hrádky 2019 jsou za námi, 
my víme, kde je třeba zlepšovat a již nyní začínáme 
připravovat ročník 2020 s  některými zajímavými 
novinkami.
Na závěr ještě osobní poznámku. Těší mne, že i mne 
využili pořadatelé a mohl jsem být nápomocen při 
realizaci jedné z hlavních akcí zakotvených v Kalen-
dáři turistických akcí na letošní rok.

Za KČT Krásná Lípa Jan Douda

Rada města schválila nový provozní řád Kulturního 
domu Krásná Lípa, který bude platný od 1. 8. 2019. 
Hlavními změnami prošlo hlavně defi nování pod-
mínek, za jakých bude kulturní dům užíván jinými 
subjekty – úklid, výzdoba, povinnosti pořadatele, 
zákazy atd. Další úpravou prošly náhrady nákladů, 
došlo k mírnému navýšení. Od těchto nákladů ne-
budou již automaticky osvobozeny spolky, které 
chtějí mít v KD pravidelné zkoušky, tréninky a další. 
V případě, že nebudou chtít platit náhrady nákla-
dů dle tohoto provozního řádu, mohou o snížení či 
prominutí požádat radu města, která může o osvo-
bození či snížení úhrady nákladů rozhodnout.
Nový provozní řád spolu se žádostí o  poskytnutí 
prostor kulturního domu najdete na webu www.
krasnalipa.cz v menu Úřad  Formuláře a žádosti.

Nabídka 
majitelům psů

Upozornění 
pro nájemníky 
městských bytů
Upozorňujeme nájemníky městských bytů, že 
v září 2019 dojde ke zrušení účtu města Krás-
ná 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 Krás-
ná Lípa číslo 193 582 042/0300, vedeného 
u ČSOB, a. s.
Nájemníci, kteří hradí nájemné inkasem 
(SIPO), nic měnit nemusí. Děkujeme.
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Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa, příspěvková organizace hledá 
pracovníka do týmu na sportovním areálu
Požadujeme: ukončené SŠ vzdělání, komunikativnost, spolehlivost, základní znalost práce s počítačem 
výhodou.

Nabízíme: smlouvu na dobu neurčitou, plný úvazek, nástup možný ihned, směny – krátký, dlouhý týden, 
hezké pracovní prostředí Sportovního areálu Českého Švýcarska.

A co budete u nás dělat: zajištovat provoz sportovišť a relaxačního centra, obsluhovat ve sportbaru.
Kontaktujte nás na telefonním čísle 608 522 871 nebo e-mailem: sportareal@krasnalipa.cz

Onko jóga

Nebytový prostor 
k pronájmu

Donáška knih do domu

Ve spolupráci s  projektem Karma srdcem 
(www.karmasrdcem.cz) chystáme od nového 
roku lekce jógy pro onkologicky nemocné. 
Proškolujeme se a zjišťujeme zájem a časové 
možnosti, abychom mohli na míru vytvořit 
funkční koncept. Lekce budou pro účastníky 
zdarma a budou vedeny v malé skupině v pro-
storách jógového sálu penzionu Bohemian 
Cottage, Kamenná horka 15, Krásná Lípa. 
Lektorský tým tvoří Mgr. Irena Kubicová – lé-
kárnice a  učitelka jógy, Kateřina Hrazdírová 
– aromaterapeutka a učitelka jógy a Ludmila 
Holčíková – farmaceutická laborantka a  uči-
telka jógy. Lekce budou zaměřeny na jemnou 
jógu, práci s dechem, stresem, relaxaci a pod-
poru vitality. Prosíme zájemce, aby napsali na 
info@irenakubicova.cz

Irena Kubicová

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

Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým 
registrovaným čtenářům donášku knih do 
domu. Službu mohou využít senioři a  zdra-
votně handicapovaní občané. Službu lze ob-
jednat přímo v  knihovně, nebo telefonicky 
na čísle: 412 354 837. Služba je poskytována 
zdarma.
Městská knihovna také nabízí možnost vyhle-
dávání knih v regionálním
on-line katalogu: https://decin.tritius.cz/libra-
ry/region

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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V Kulturním domě (kino) 
v Krásné Lípě se koná

B U R Z A
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 
VYBAVENÍ A HRAČEK

     Příjem věcí k prodeji:
   PÁTEK 20. 9. 2019 16 - 18 hod.

     Prodej:
   SOBOTA 21. 9. 2019 8 – 10 hod.

Věci k prodeji přineste v pátek čisté, v rozumném množství. 
Každá položka bude jednotlivě zanesena do evidence, proto prosíme o trpělivost.

Přijímáme také věci, které chcete darovat zdarma.

Přijímáme: veškeré podzimní a zimní dětské oblečení, boty, lyže, brusle, sáňky, 
kočárky, autosedačky, hračky, knížky a další věci vhodné pro děti.

Burzu pořádá Mateřské centrum Beruška 
za podpory města Krásná Lípa

Program kina

Co jsme komu zase udělali?
Středa 25. 9. 2019 od 19.00
Příběh maloměšťáckých manželů, 
kteří neustále bojují s předsudky.
Francouzská komedie, 98 min., 

vstupné 70 Kč

Louskáček a čtyři říše
Pátek 27. 9. 2019 od 17.00
Rodinný fi lm USA o  malé dívce 
Kláře, která se dostane do para-
lelního světa a  prožívá zde různá 
dobrodružství. 100 min.,

vstupné 60 Kč
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Den otevřených dveří 
v Agentuře Pondělí

Dvacáté třetí Loretánské slavnosti 
proběhnou v září v Rumburku 

Opět po roce se zapojíme do celorepublikové akce 
Týdny pro duševní zdraví. Cílem této akce je přiblí-
žit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, 
zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné 
způsoby prevence duševních onemocnění.
 A právě v těchto dnech jsme pro Vás připravili den 
otevřených dveří v  naší organizaci, která pracuje 
s  lidmi se zdravotním znevýhodněním.   Předsta-
víme vám naše sociální služby, klienti budou vy-
právět své příběhy a  rádi Vám odpovíme na Vaše 
otázky.
Přijďte s námi jen tak pobýt 12. 9. od 10:00 – 18:00 
v Denním centru na adrese: 2. polské armády 1094 
v Rumburku. Společně si opečeme buřty, poslech-
neme různé interprety a prohlédneme výstavu děl 
našich klientů.

Všichni jste srdečně zvaní!
Agentura Pondělí, z. s.

Celodenní hudební a  divadelní program pro děti 
a  rodiče se uskuteční v  Loretě v  Rumburku v  so-
botu 14. září 2019 od 10.00 do 17.30 hod. Sólový 
recitál Milana Černého posluchače seznámí s hrou 
na theorbu a tvorbou B. Castaldiho. Divadelní po-
hádky přiveze divadlo 100 opic. Vystoupí dětský 
pěvecký sbor Komoráček z  Jiříkova, sbor Pastelky 
při ZŠ Pastelka, Jazz band Erwina Schrödingera, ky-
tarový soubor Novus při ZUŠ Rumburk a z Ústí nad 
Labem přijede sbor Chorea pueri ustensis. V kapli 
Svatých schodů se premiérově představí zrestauro-
vané sochy z 18. století. Regionální zážitek Česko-
saského Švýcarska připravuje Římskokatolická far-
nost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. XXIII. 
Loretánské slavnosti v Rumburku jsou součástí Dnů 
evropského dědictví 2019. Vstupné je 25 Kč. Akce 
se koná za podpory Sparkasse Oberlausitz – Nie-
derschlesien. Loretánské slavnosti se pořádají v ba-
rokním areálu a  mariánském poutním místě z  18. 
století. Pořádají se od roku 1997 jako připomínka 
dostavby a posvěcení rumburské loretánské kaple 
ze září 1707.

Doprovodný program Loretánských slavností 2019 
nabídne komentované prohlídky s  průvodcem 
a prohlídky běžně nepřístupných prostor. V ambitu 
se zájemci během dernisáže v 16.30 hod. rozloučí 
s výstavou fotografi í Iva Šafuse "Taje a krásy Šluk-
novska“. Ve vstupní budově je možné navštívit stá-
lou výstavu o historii Lorety Rumburk s  interaktiv-
ními prvky. V ambitu se budou prodávat rukodělné 
výrobky regionálních výtvarníků a  řemeslníků. 
Dětem je vedle divadelních pohádek určena např. 
výroba ručního papíru a tiskařská dílna s papírnou 
Papyrea ze Zdislavy. K  dispozici bude skleněná 
a  korálková dílna. Návštěvníci si vyzkouší výrobu 
linorytu, zdobení perníků a psaní husím brkem.
V 10.00 hod. začne 312. slavnost výročí posvěcení 
loretánské kaple (mše sv.) v loretánská kapli. V 17.00 
hod. se koná pobožnost Svatých schodů v kapli Sv. 
schodů. Celebrantem je P. Jozef Kujan SDB, rumbur-
ský děkan a rektor baziliky minor ve Filipově.
Program a další informace najdete na webu www.
loretarumburk.cz

Klára Mágrová

Usnesení z 16. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 12. 8. 2019

I. Hlavní program
Křinice  - Usnesení RM č. 16 – 01/2019   
RM bere na vědomí podněty města Krásná Lípa na Českou 
inspekci životního prostředí ve věci opakovaného znečištění 
Křinice odpadními vodami z objektu bývalé barevny COLOR 
– TEX, s. r. o. 
II. Došlá pošta
Převod smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 16 – 02/2019   
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o  nájmu pozemku č. 
99/23/17 - 043 (nájemce Miruška Petrásková, bytem El. Krás-
nohorské 791/25, Krásná Lípa), kterým veškerá práva a povin-
nosti ze smlouvy vyplývající přechází na Pavlínu Kasalovou, 
bytem El. Krásnohorské 791/25, Krásná Lípa.
 Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 16 – 03/2019   
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní smlouvy č. 
2006/25/28 - 296 na byt č. 4, Masarykova 993/2 s Petrou Friese, 
bytem Masarykova 993/2, Krásná Lípa, k 30. 9. 2019. 
III. Různé
9. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Usnesení RM č. 16 – 04/2019   
RM schvaluje 9. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa v předloženém znění. 
Pohledávky k  rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 30. 6. 2019  - Usnesení RM č. 16 – 05/2019   
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům 
města Krásná Lípa k 30. 6. 2019. 
Zubní ordinace  - Usnesení RM č. 16 – 06/2019   
RM schvaluje záměr na zřízení zubní ordinace v Domě České-
ho Švýcarska v Krásné Lípě, dle předložené studie.
RM ukládá vedoucímu OVIŽP Ing. Petrovi Simandlovi za-
jistit projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti 
a  následnou realizaci stavebních úprav. RM ukládá vedou-
címu OMCS Petrovi Olivovi zajistit ve spolupráci s  právním 
zástupcem města úpravu smluvních vztahů mezi městem, 
společností České Švýcarsko, o. p. s. a budoucím provozova-
telem ordinace. 
Meteostanice - výjimka z Pravidel 
Usnesení RM č. 16 – 07/2019   
RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem 7 výjimku z Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Krás-
ná Lípa spočívající v přímém zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu jednomu uchazeči na dodání objektu meteostanice. 
Objekt meteostanice - Usnesení RM č. 16 – 08/2019   
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2019/33/14 - 220 
s  panem Milanem Valáškem, Sakařova 979, Pardubice, IČ 
11063319, na dodávku a  montáž objektu meteostanice, dle 
předloženého návrhu. 
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chod-

ník Varnsdorfská - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 16 – 09/2019   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo č. 2018/11/14 
- 354 s  fi rmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, Cvikov, IČ 28688651 
na realizaci díla „Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná 
Lípa - Chodník Varnsdorfská“, dle předloženého návrhu. 
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chod-
níky SO 01 ul. Pražská, SO 02 ul. Stradalova - dodatek č. 
2 - Usnesení RM č. 16 – 10/2019   
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o  dílo č. 2018/11/14 
- 352 s  fi rmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, Cvikov, IČ 28688651 
na realizaci díla „Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná 
Lípa - Chodníky SO 01 ul. Pražská, SO 02 ul. Stradalova“, dle 
předloženého návrhu. 
Obnova místních komunikací 2019 - výběr komunikací  - 
Usnesení RM č. 16 – 11/2019   
RM schvaluje výběr místních komunikací určený k  obnově 
v roce 2019, dle předloženého návrhu. 
Obnova místních komunikací 2019 - výjimka z Pravidel  - 
Usnesení RM č. 16 – 12/2019   
RM schvaluje v  souladu s  čl. III., odstavcem 7 výjimku z  Pra-
videl pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města 
Krásná Lípa spočívající v přímém zadání veřejné zakázky ma-
lého rozsahu jednomu uchazeči na opravu místní komunika-
ce metodou Slurry seal a Patchmatic. 
Obnova místních komunikací 2019 - ulice Wolkerova 
Usnesení RM č. 16 – 13/2019   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  dílo č. 2019/11/14 - 215 
s fi rmou REACOM s. r. o., Branka 145, Třebíč, IČ 27679438, na 
realizaci opravy místní komunikace Wolkerova, dle předlože-
ného návrhu. 
Obnova místních komunikací 2019 - výzva 
Usnesení RM č. 16 – 14/2019   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova místních ko-
munikací 2019“, dle předloženého návrhu. 
Pozemkové úpravy - změna katastrální hranice 
Usnesení RM č. 16 – 15/2019   
RM doporučuje ZM schválit změnu katastrální hranice mezi 
k. ú. Kyjov u  Krásné Lípy a  k. ú. Vlčí Hora dle předloženého 
návrhu.  
Pozemkové úpravy - změna katastrální hranice 
Usnesení RM č. 16 – 16/2019   
RM doporučuje ZM schválit změnu katastrální hranice mezi k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy a k. ú. Doubice dle předložených návr-
hů. RM doporučuje ZM schválit dohodu o změně hranic mezi 
městem Krásná Lípa a obcí Doubice dle předloženého návrhu. 
Smlouva o prodeji pozemku pod trafostanicí 
Usnesení RM č. 16 – 17/2019   
RM doporučuje ZM schválit Kupní smlouvu č. 2019/19/15 

- 225 s  fi rmouČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, 
IČ 24729035, na odkoupení části pozemku p. p. č. 239, k. ú. 
Krásná Lípa, pod distribuční trafostanicí v ulici Smetanova na-
proti budově MŠ č. p. 243.  
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 16 – 18/2019   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. 2019/10/15 - 228 s fi r-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, 
na umístění nové elektro přípojky v komunikaci p. p. č. 3021, 
k. ú. Krásná Lípa v ulici Bezručova.  
Smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku pod tra-
fostanicí - Usnesení RM č. 16 – 19/2019   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o budoucí kupní smlou-
vě č. 2019/19/15 - 229 s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, na odkoupení části pozemku p. p. 
č. 1943/2, k. ú. Krásná Lípa, pod distribuční trafostanicí v ulici 
Křižíkova v blízkosti domu č. p. 761.  
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 16 – 20/2019   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. 2019/10/15 - 230 s fi r-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, 
na umístění rekonstruovaného vrchního vedení VN nad po-
zemky města dle přílohy.  
Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečovatelskou služ-
bou - Usnesení RM č. 16 – 21/2019   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Nemocniční 
1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o ve-
likosti 1+1 (44,92 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Jedná se o přízemní 
byt upravený pro vozíčkáře. Byt je vhodný pro max. 2 osoby. 
Veškeré případné opravy a  úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady. 
Byty - nájemní smlouva Usnesení RM č. 16 – 22/2019   
RM bere na vědomí přechod nájmu a schvaluje uzavření ná-
jemní smlouvy na dobu neurčitou se zachováním stávajících 
podmínek na byt č. 3, Masarykova 25/9 s Libuší Valovou, by-
tem Masarykova 25/9, Krásná Lípa. 
Příkazní smlouva - SIPO nájemné 
Usnesení RM č. 16 – 23/2019   
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 2019/14/16 - 223 o obstará-
vání inkasa plateb obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa 
plateb obyvatelstva (SIPO) k platbě nájemného, dle předlože-
ného návrhu.  
Hudba nás spojuje - Usnesení RM č. 16 – 24/2019   
RM bere na vědomí schválení žádosti o dotaci na projekt Hud-
ba nás spojuje pod reg. číslem EEL-0586-CZ-29.05.2019 a bere 
na vědomí podpis Smlouvy o poskytnutí dotace a schvaluje 
realizaci tohoto projektu. 
Aplikace Česká Obec - propagace města 



strana 8 9. září 2019

Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě.  Vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná 
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz 
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Usnesení RM č. 16 – 25/2019   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  poskytování služeb č. 
2019/19/29 - 222 k užívání mobilní aplikace Česká Obec mezi 
městem a společností Urbicus s. r. o., Edisonova 2979/7, Brno, 
IČ 01971140 dle přílohy. 
Změna termínu TJ volejbal - Usnesení RM č. 16 – 26/2019
RM schvaluje v souladu s Dotačním programem na podporu 
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a  práci s  mládeží 
v  roce 2019, bod 9) změnu termínu pro akci Tělovýchovné 
jednoty Krásná Lípa, z. s., oddílu volejbalu Lípa beach, přesun 
z 13. 7. 2019 na 18. 8. 2019 z důvodu špatného počasí. 
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 16 – 27/2019   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu 

na pravidelné zkoušky pro rok 2019 FS Křiničánek.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu 
na pravidelné zkoušky pro rok 2019 FS Lužičan.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu 
na pravidelné tréninky TJ oddíl šachy v upraveném rozsahu.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu 
na pravidelné zkoušky tanečního souboru pro rok 2019 p. o. 
Kostka Krásná Lípa. RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor 
kulturního domu na pravidelné zkoušky pro rok 2019 FS Dy-
kyta. 
Zpráva o úkolech z 14. RM - Usnesení RM č. 16 – 28/2019   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 14. RM.  
Komise rady  - Usnesení RM č. 16 – 29/2019   

RM jmenuje členem Komise pro výběrová řízení Petra Olivu, 
vedoucího Odboru majetkového a civilně správního. 
IV. Informace - Informace 
RM projednala následující informace a zápisy:
-  Cenová nabídka na restaurování výplní ve dvou oknech 

v hrobce Johanna Nitsche na hřbitově ve Vlčí Hoře u Krásné 
Lípy,

-  Cenová nabídka opravy jednotlivých poškozených výplní 
ve dvou oknech v presbytáři v kostele sv. Máří Magdaleny 
v Krásné Lípě,

-  Reklamní stánek s kosmetikou - žádost paní S. Vepřekové.

Jan Kolář, Jana Drobečková 

U snesení ze 17. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 26. 8. 2019
I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 17 – 01/2019   
RM projednala přípravu zasedání ZM s  následujícími body 
programu:
- Bezpečnostní situace a prevence kriminality,
- Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Nastoupení náhradníka  - Usnesení RM č. 17 – 02/2019   
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu v  zastupitelstvu 
města a nástup nového člena ZM jako náhradníka z volební 
strany Sdružení 2018 a to Miroslava Vaise a konstatuje předání 
osvědčení dle § 56 odst. 2 Zákona. č. 491/2001 Sb.  
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 2263/1, p. p. č. 2262/2 a části p. p. č. 2263/2, 
vše k. ú. Krásná Lípa  - Usnesení RM č. 17 – 03/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2263/1 o  výměře 
147 m2, p. p. č. 2262/2 o výměře 456 m2 a části p. p. č. 2263/2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu 
Michalu a Barboře Rückerovým, oba bytem Kyjovská 384/25, 
Krásná Lípa za cenu 50 Kč/m2 + cena porostů za těchto pod-
mínek:
-  výměra p. p. č. 2263/2 a konečná kupní cena bude stanove-

na po zápisu kolaudace chodníku Pražská,
-  prodej pozemků bude realizován po zápisu kolaudace 

chodníku Pražská, 
-  prodej bude realizován podle Oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Po-

stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa,

-  kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 233, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 17 – 04/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 233 o výměře 175 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Jaromí-
ru a Věře Krausovým, oba bytem Kamenická 325/72, Děčín za 
cenu 17 500 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
Vrácení jistiny  - Usnesení RM č. 17 – 05/2019   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 214 140 Kč Marku 
Hejnému, bytem Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa z důvodu splnění 
podmínky vybudování základové desky a prvního nadzemní-
ho podlaží rodinného domu. 
Vrácení jistiny  - Usnesení RM č. 17 – 06/2019   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 270 180 Kč Ivě Sti-
borové, bytem Císařský 186, Šluknov Lípa z  důvodu splnění 
podmínky vybudování základové desky a prvního nadzemní-
ho podlaží rodinného domu. 
Souhlas s oplocením pozemku 
Usnesení RM č. 17 – 07/2019   
RM schvaluje Martě Kurucové, bytem Pražská 276/10, Krásná 
Lípa oplocení pronajaté části p. p. č. 310, k. ú. Krásná Lípa za 
těchto podmínek:
-  plot bude z poplastovaného zeleného pletiva o výšce 150 

cm připevněný na ocelových sloupcích taktéž zelené barvy 
(stejné provedení jako u parkoviště),

-  plot bude postaven nejpozději v termínu do 31. 10. 2019. 
Pronájem služebního bytu Pražská 960/24 
Usnesení RM č. 17 – 08/2019   
RM schvaluje pronájem služebního bytu č. 1, Pražská 960/274, 
Václavovi Danitovi, bytem Varnsdorfská 242/4, Krásná Lípa, 
v  obecním zájmu po dobu zaměstnání u  organizace Město 
Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady. 
III. Různé
Prodej části p. p. č. 1789/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 17 – 09/2019   

RM ruší usnesení RM č. 15-02/2019 ze dne 15. 7. 2019 o pro-
deji části p. p. č. 1789/1, k. ú. Krásná Lípa Janu Törökovi, bytem 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa z  důvodu další podané žá-
dosti o  odkoupení a  ukládá V. Doškové vyzvat oba žadatele 
k předložení cenové nabídky. 
Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa - Centrum Čes-
kého Švýcarska, Krásná Lípa, okres Děčín - výzva 
Usnesení RM č. 17 – 10/2019   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumenta-
ci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení světelného 
znečištění - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska, Krásná 
Lípa, okres Děčín“, dle předloženého návrhu. 
Snížení světelného znečištění II. etapa - projekt a posudek 
Usnesení RM č. 17 – 11/2019   
RM se seznámila s nabídkou fi rmy EFektivní OSvětlování s. r. 
o., Děčínská 509, Česká Lípa, IČ 27267806, na vypracování pro-
jektové dokumentace a  energetického posudku na výměnu 
prvků veřejného osvětlení v lokalitách Krásný Buk, Kamenná 
Horka a část Krásné Lípy ohraničené ulicemi Pražská a Kyjov-
ská. RM schvaluje zpracování PD a  energetického posudku 
v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 
Parkoviště Pražská - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 17 – 12/2019   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo č. 2019/11/14 
- 127 s  fi rmou SaM silnice a  mosty Děčín a. s., Oblouková 
416/39, Děčín, IČ 25042751 na realizaci díla „Parkoviště - Praž-
ská ulice, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska“, dle před-
loženého návrhu. 
Obnova místních komunikací 2019 - zhotovitel 
Usnesení RM č. 17 – 13/2019   
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Obnova míst-
ních komunikací 2019“ vypracovanou komisí pro výběrová 
řízení. RM schvaluje pořadí fi rem dle výše nabídkové ceny. RM 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2019/11/14 - 244 s vítěz-
ným uchazečem, kterým je fi rma SaM silnice a mosty Děčín a. 
s., Oblouková 416/39, Děčín I., IČ 25042751, dle předloženého 
návrhu. 
Žádost o souhlas s umístěním stavby  
Usnesení RM č. 17 – 14/2019   
RM souhlasí s umístěním stavby bazénu na pozemku p. p. č. 
25/1, k. ú. Vlčí Hora, ve vzdálenosti menší než 2 m od hranice 
pozemku účelové komunikace na p. p. č. 1460, k. ú. Vlčí Hora, 
neboť nebrání užívání komunikace.  
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 17 – 15/2019   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2019/19/15 - 242 na umístění zemního 
vedení v  pozemcích p. p. č. 2746/5, p. p. č. 3052/1 a  p. p. č. 
2787, vše k. ú. Krásná Lípa s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplic-
ká 874/8, Děčín, IČ 24729035.  
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu výstavby rodin-
ných domů - Usnesení RM č. 17 – 16/2019   
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 
2019/15/15 - 237 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krás-
ná Lípa na rok 2019 pro Dotační program na podporu výstav-
by rodinného domu s  panem Tomášem Gottwaldem a  paní 
Michaelou Gottwaldovou, oba bytem Na Kopečku 1195/1a, 
Krásná Lípa. 
Smlouva o  poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, 
fasády 2019 Usnesení RM č. 17 – 17/2019   
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o  poskytnutí dotace na 
opravu fasád, střech a plotů z Dotačního programu na opravy 
fasád, střech a oplocení v roce 2019.

Jedná se o tyto občany:
- Stanislav Jirků - střecha - smlouva č. 2019/15/15 - 238,
- Koblihová Hana - střecha - smlouva č. 2019/15/15 - 239,
- Vybíral Luděk - plot - smlouva č. 2019/15/15 - 240,
- Richter Václav -fasáda - smlouva č. 2019/15/15-241. 
Darovací smlouva - Usnesení RM č. 17 – 18/2019   
RM schvaluje Darovací smlouvu č. 2019/13/17 - 235 s Hasič-
ským záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem Horo-
va 1340/10, Ústí nad Labem, IČ 70886300, dle předloženého 
návrhu. 
Terénní práce 2019 - Usnesení RM č. 17 – 19/2019   
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na realizaci projektu 
Terénní práce 2019 od Úřadu vlády ČR ve výši 300 000 Kč.  
OZV 1/2019 - Usnesení RM č. 17 – 20/2019   
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2019 o omezení někte-
rých hazardních her. 
Statut SF - Usnesení RM č. 17 – 21/2019   
RM doporučuje ZM schválit změnu Statutu sociálního fondu.  
Výlet pro aktivní spolky - Usnesení RM č. 17 – 22/2019   
RM schvaluje výlet za odměnu pro aktivní spolky ve městě 
z organizační složky č. 0391 a ukládá jeho organizaci tajemnici 
MěÚ Mgr. Lucii Hankové dle předložené přílohy. 
Historie nás spojuje - Usnesení RM č. 17 – 23/2019   
RM schvaluje podání žádosti na projekt „Historie nás spojuje“ 
do Společného fondu malých projektů v ERN 2014 - 2020 dle 
přílohy. RM doporučuje ZM schválit fi nancování do rozpočtu 
města na rok 2020. 
Terénní práce 2020 - Usnesení RM č. 17 – 24/2019   
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na pro-
jekt Amari – terénní práce 2020 do programu RVRZ Podpora 
terénní práce pro rok 2020. RM doporučuje ZM schválit reali-
zaci tohoto projektu prostřednictvím příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa v případě získání dotace. RM doporučuje 
ZM schválit příspěvek Kostce Krásná Lípa, p. o. ve výši 108 000 
Kč na realizaci projektu a navazujících aktivit. 
 Kostka Krásná Lípa – žádosti o dotace 2020 
Usnesení RM č. 17 – 25/2019   
RM schvaluje podání žádostí o dotace Kostce Krásná Lípa, p. 
o. pro rok 2020:
a) na poskytování registrovaných sociálních služeb,
b) na předškolní klub Včelka,
c) na volnočasové aktivity pro děti.
 Kostka Krásná Lípa – dotace - Usnesení RM č. 17 – 26/2019   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace od města 
Rumburk na sociální služby v souhrnné výši 114 000 Kč. 
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 17 – 27/2019   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu 
dne 28. 9. 2019 na uspořádání členské schůze spolku Lipaci.
net, z. s., Krásná Lípa. 
Kulturní dům září 2019  - Usnesení RM č. 17 – 28/2019   
RM bere na vědomí využití kulturního domu a program kina 
na měsíc září 2019 dle přílohy. 
Zpráva o plnění úkolů - Usnesení RM č. 17 – 29/2019   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 15. RM. 
IV. Informace
Informace 
RM projednala následující informaci a zápis: 
-  cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení včetně všech potřebných průzkumů 
a  inženýrské činnosti k  zajištění stavebního povolení pro 
akci  „Revitalizace rybníku Šimlák“,

-  Zápis z 2. schůze Kontrolního výboru ze dne 21. 8. 2019.

Jan Kolář, Jana Drobečková


