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Pátek 10. ledna 2020
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 602

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Krásnolipští zastupitelé jednali po sedmé
v tomto volebním období
Poslední loňské jednání zastupitelů mělo na
programu především projednání a schválení rozpočtu města na rok 2020. Jako obvykle
tomu předcházel pracovní seminář zastupitelů
k tvorbě rozpočtu a k hospodaření města. Díky
tomu pak vlastní projednání a schválení proběhlo naprosto hladce. Celkově bude město
hospodařit s rozpočtem 95 mil. korun, z toho
provozní výdaje budou ve výši 67 mil. korun,
kapitálové výdaje ve výši 28 mil. korun. Příjmy
rozpočtu očekáváme na úrovni 86 mil. korun,
rozpočet tak působí navenek deficitně, ovšem
schodek rozpočtu je v investiční části kryt naspořenými prostředky z let minulých. Provozní
část rozpočtu naopak počítá s úsporou přes 7
mil. korun. Peníze tedy „neprojídáme“, ale in-

vestujeme. Město nečerpá žádný úvěr!
Rozsah investic bude upřesněn na dalších jednáních, neboť máme v současné době podanou řadu žádostí o dotace a nejsou zatím známé výsledky. Již teď ale byly schváleny 4 mil.
korun na opravy místních komunikací a chodníků, 1,2 mil. Kč na novou techniku pro TS,
2,5 mil. Kč na opravy bytových domů, 0,6 mil.
Kč na výměnu oken v Domě služeb atp.
Zastupiteli byly projednány a bez výhrad
schváleny zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZM – oba orgány nenašly
žádné nedostatky a pochybení v hospodaření
města! Na programu dále také byly ekonomické záležitosti našich příspěvkových organizací
Základní školy a Mateřské školy Krásná Lípa

a Kostky Krásná Lípa, kterým byly schváleny
příspěvky pro hospodaření na příští rok.
Zastupitelstvo schválilo také dar pro Klub českých turistů Krásná Lípa v hodnotě 10 tis. Kč
na připravovanou rekonstrukci kaple sv. Antonína Paduánského ve Vlčí Hoře, a to formou
poskytnutí řeziva pro tesařské práce. Byly také
schváleny důležité městské dotační programy,
a to Dotační program pro spolky na rok 2020
a Dotační program na opravy fasád, střech
a oplocení v roce 2020.
Byla také schválena individuální dotační
smlouva s České Švýcarsko, o. p. s. ve výši 800
tis. Kč na zajištění provozu Domu ČŠ a činností
v oblasti cestovního ruchu.
V závěru jednání došlo i na schválení pravidel
pro udělování městských ocenění pro osoby a další subjekty – čestné občanství, cena
města, cena starosty města a záštita starosty
města. Také byly projednány 3 novelizované vyhlášky města ve věci poplatků ze psů,
z pobytu a komunálních odpadů. Změny byly
většinou nepodstatné, pouze u poplatku z pobytu dochází k významnějším změnám, a to
především ve stanovení výše poplatku, jež
bude nově 20 Kč/den bez výjimek, které je poskytovatel ubytování povinen vybrat od hosta
a odvést je ve prospěch města.
V diskusi zastupitelů se probírala problematika průběhu rekonstrukce krajské komunikace
Krásná Lípa – Velký Šenov, která byla zahájena
na podzim a v průběhu zimního období lze
na několika místech očekávat dopravní komplikace. Zastupitelé se také zabývali vysokou
intenzitou kontrol ze strany České školní inspekce, neboť ta je opět v naší škole na šetření.
Oběma otázkami se bude detailněji dále zabývat Rada města Krásná Lípa.
Další jednání zastupitelstva se bude dle schváleného plánu jednání konat 9. března 2020.
Jan Kolář, starosta města
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Klub českých turistů Krásná Lípa
zvelebil pomník MUDr. Johanna Hilleho
Johann Hille se narodil 20. 11. 1852 ve Velkém
Šenově, všeobecnou lékařskou praxi provozoval
v Krásné Lípě. Byl zakladatelem a 13. 9. 1885 byl
zvolen prvním předsedou Horského spolku pro
nejsevernější Čechy a tuto funkci vykonával do své
smrti v roce 1925. Za jeho vedení vybudoval spolek
rozhledny na Vlčí hoře, na Dymníku u Rumburku,
na Jedlové a další. Spolek také vybudoval řadu
turistických chat a útulen (Brtníky, Dolní Poustevna,

Klíč), koupaliště (Svor, Velký Šenov a další), upravil
hrady (Tolštejn a Krásný Buk) a hrádky (Kyjov,
Brtníky, Chřibská). Dr. Johann Hille zemřel 12. 6.
1925 a je pohřben v Krásném Buku u Krásné Lípy.
Na jeho památku byla v Kyjovském údolí poblíž
soutoku Křinice a Bílého potoka umístěna pamětní
deska, zničená po 2. sv. válce a obnovená v roce
2000 odborem KČT Krásná Lípa. Dr. Hille je od
loňského roku zařazen do Síně slávy KČT.

Třetí adventní setkání
„Vánoční hra“ v podání folklorního souboru Dykyta
nás všechny svátečně naladila v neděli 15. prosince
2019 v kulturním domě. Letošní hru připravila Jana

Bosáková a všichni členové souboru předvedli
vystoupení na profesionální úrovni. Večerem nás
provedl moderátor Karel Jarolímek a nechyběl ani

Krásnolipský komorní sbor pod vedením Michala
Janiše. Děkujeme všem za hezký večer.
Alena Starostová

Výjimečný poslední loňský adventní koncert
Nevšedním svátečním hudebním zážitkem byl
adventní koncert kytarového virtuosa Tony
Ackermana. Spolu s ním v neděli 22. prosince v kapli

Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře plné diváků
vystoupili excelentní mandolinista Zdeněk Jahoda
a Krásnolipský komorní sbor. Zazněla vánoční

hudba z celého světa a nechyběly ani české koledy,
které si nakonec společně s vystupujícími zazpíval
téměř každý.
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Předvánoční vystoupení v Domech s pečovatelskou službou
Stalo se tradicí, že v Domech s pečovatelskou službou vystupují děti z našich školek. Potěšit seniory a zpříjemnit jim předvánoční čas krásným vystoupením přišly
děti z MŠ Sluníčko a z MŠ Motýlek i v minulém roce. Děkujeme.

Vernisáž výstavy
o historii Krásné
Lípy a rodiny Dittrich
v polském Żyrardówě

Koncert na radnici
Krásný vánoční dárek nám v závěru minulého roku daly dětí z naší základní školy. Vánoční příběh, písně,
originální, vtipné a velmi milé přání a dárek k starostovým kulatinám byl program vystoupení na radnici,
které pro nás připravili žáci páté třídy paní učitelky Renáty Hegnerové. Děkujeme.

14. prosince 2019 jsme spolu s prezidentem
partnerského polského města Żyrardów Lucjanem
Krzystofem Chrzanowskim zahájili výstavu o historii
Krásné Lípy a rodiny Dittrich v polském Żyrardówě,
na které jsme spolupracovali se spolkem Omnium
a muzeem města Żyrardów. Akce se konala pod
záštitou senátora Zbyňka Linharta.

Ukončení roku koledami
Období, které pro většinu z nás, patří
k nejkrásnějším v roce, jsou určitě Vánoce. Před
těmito svátky je také krásný čas adventu, ve kterém
jsme, tak jako každý rok, potěšili několik lidiček
zpěvem koled. Každý přece ví, že Vánoce jsou čas
klidu a pokoje. A i my jsme chtěli trochu přispět,
a proto jsme navštívili továrnu Novii, kde jsme
svými koledami nějaké to oko rozplakali. Také jsme
opět zavítali, již čtvrtým rokem, do DZR Krásná Lípa
– Palmovka, abychom s klienty i pracovníky tohoto
zařízení prožili krásnou vánoční atmosféru. Proto
jsme potěšili i zde přítomné koledami, tancem

Vánoční setkání
v DZR Palmovka
17. prosince 2019 jsme navštívili vánočně
vyzdobený Domov se zvláštním režimem Krásná
Lípa, tzv. Palmovku, kde se konalo vánoční setkání
klientů a zaměstnanců ústavu. V rámci kulturního
programu vystoupily děti z naší základní školy
pod vedením paní učitelky Renáty Hegnerové
s pásmem vánočních písní a koled. Město je
v současné době veřejným opatrovníkem již cca
60 občanů. Domov se zvláštním režimem Krásná
Lípa – Palmovka poskytuje velmi kvalitní péči
v příjemném prostředí většině z nich.

a pobytem mezi nimi.
V poslední předvánoční den ve škole, jsme byli
pozváni na městský úřad, kde jsme naposledy
v letošním roce zazpívali i pracovníkům úřadu,
v čele s panem starostou, kteří si to určitě také za
jejich práci zaslouží. Děti dokonce ještě zašly potěšit
spoluobčany, kteří vytvářejí hezkou atmosféru ve
městě: do květinky, čokoládovny, do Domu ČS,
lékárny a pekárny. Musím je pochválit, že myslí i na
ostatní lidi a umí formou zpěvu potěšit a rozdat
radost. Jsem na ně moc pyšná!
Mgr. Renáta Hegnerová a dětičky z V. B
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 16.
1. / 30. 1.
Vlčí Hora, Zahrady: 13. 1. / 27. 1.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3
a také na MěÚ, dveře č. 5. 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.

Adventní koncert v kostele sv. Máří Magdalény
Měsíc prosinec vždycky býval spojen s adventním
obdobím. V tomto měsíci má také svátek sv. Mikuláš
a tak i my ve škole jsme spojili dobré s užitečným.
Abychom i my nasáli tuto sváteční dobu, pozvali
jsme do kostela pátera Jaroslava Konečného z Vlašimi, aby nám připomněl, kdo to byl sv. Mikuláš, proč
vlastně slavíme advent a k tomu nám také zahrál.
Zahrál proto, že je vystudovaný hudebník a jeho koníčkem je sbírání a restaurování starých hudebních
nástrojů. Ty nám také při svém vyprávění a stavění
Betléma, který si přivezl, představil. Nejenže nás
okouzlil hudbou velkých kostelních varhan, ale
přivezl i nejmenší varhany na světě. Představil nám

také zvuk nástrojů, jako jsou rohy z krávy, antilopy
a kamzíka, flašinet a mnoho dalších a dalších letitých nástrojů. Zvuky těchto nástrojů a jeho zpěv se
linuly po celém krásně vyzdobeném kostele.
Jsme všichni moc rádi, že jsme mohli prožít adventní dopoledne s jeho hudebními ukázkami, jeho
zpěvem a krásným vyprávění o adventu. Ono totiž
prožít advent v klidu, to není žádná maličkost.
Mockrát děkujeme a děkujeme také páterovi Sedlákovi, za umožnění tohoto koncertu pro naši školu
v kostele sv. Máří Magdalény.
Mgr. Renáta Hegnerová

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2019 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2020. 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

Provozní doba sběrného dvora
a kanceláře technických služeb
pondělí
7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
úterý
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
středa
7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
čtvrtek
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
pátek
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Tato provozní doba platí do 31. 3. 2020.
Kontakt: Pletařská 22/3, telefon: 412 354
848, mobil: 773 630 563, e-mail: cechovam@
krasnalipa.cz

Kancelář senátora
za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny: každé pondělí vždy od 14:00
do 16:30 hodin, jinak dle přítomnosti nebo po
dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289
605, e-mail: radim@burkon.cz, https://www.
facebook.com/linhart.krasnalipa

Městská knihovna
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837

Otevírací doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:00 – 16:30
9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
9:00 – 11:30
zavřeno

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
Křinickém náměstí v Krásné Lípě.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00,
sudá středa od 10:00 do 12:00.

Tato provozní doba mobilního centra platí od
1. 10. 2019 do 30. 4. 2020.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu
na ulici 5. května 3541 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin, tel. 417 807 842,
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267, 840
111 111.
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.
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Vánoce na zámku Stránov
Ještě než budeme prožívat vánoční svátky se svými
nejbližšími, musíme si tuto atmosféru také užít se
svými spolužáky a paní učitelkou. Proto pro nás paní
učitelka připravila výlet na vánoční zámek Stránov.
Vydali jsme se tam 10. 12. 2019, což by možná jindy byl den zachumelený nebo mrazivý, vzhledem
k tomuto datu, ale počasí nás překvapilo a přineslo
skoro jarní den. I pan řidič byl usměvavý, tak jsme
mohli vyjet na náš výlet. Už od silnice jsme viděli

nádherný velký zámek. A to jsme ho ještě neviděli
uvnitř, to vám byla nádhera, nejenže byl pěkně po
staročesku vyzdoben, ale ta vánoční purpurová
vůně Vánoc – hned jsme nasáli vánoční atmosféru.
Pak se nás ujal pan komoří, který nás uvítal, kuchař
s kuchařkou nás dokonce nechali i připravit cukroví a ochutnat vánočku a s paní kněžnou a panem
knížetem tohoto zámku jsme si hezky popovídali
o zvycích a tradicích. Za toto milé přijetí jsme jim

Mikulášsko-adventní
dílničky v V. B
Zapalováním svíček na adventním věnci začíná
předvánoční období, kdy se nás zmocní neobvyklá nálada, srdečnost a hlavně vymýšlení dárků pro
naše drahé.
A nám přišla na pomoc nabídka od maminky Nelinky Churáčkové, že si uděláme dílničky na vytváření dárečků pro maminky, babičky, tatínky,
dědečky atd. Všichni jsme byli nadšeni, hlavně co
si na nás zase maminka Lucka s tatínkem Honzou
vymysleli. Zase jsme byli překvapeni a nadšeni z jejich nápadů, které nám přišly zajímavé a bezvadné.
Kluci si zahráli na truhláře, takže šmirglovali, přibíjeli, vrtali a natírali. Holky to měli jednodušší, romantičtější v podobě lapačů snů. Taky to některým
dalo zabrat, nemyslete si!
Radost jsme udělali i sami sobě v podobě popsaných a podepsaných triček, která, jako všechno,
přivezla maminka Nelinky. Celé dopoledne jsme
měli co dělat, ale výsledek byl famózní, tento den
byl vskutku jako v dílně u Santa Clause.
Moc děkujeme p. Mošovské a p. Churáčkovi, že
nám takovýto báječný předvánoční den umožnili,
že se o nás tak hezky starají, což opravdu není poprvé!!! Takových rodičů kdyby bylo víc…
Dětičky z V. B s p. uč. Mgr. Renátou Hegnerovou
Nikdy bych si nemyslela, že návštěva mých rodičů
ve třídě bude zábava. Rodiče chodí do školy většinou na třídní schůzky, nebo když něco jako žáci vyvedeme. Naštěstí pro mě to nebyl ani jeden případ.
Moji rodiče Lucie Mošovská a Jan Churáček přišli
do naší třídy pro to, aby s námi vyráběli výrobky,
kterými bychom obdarovali své blízké (maminka,
tatínek, babička, dědeček,…) pod stromečkem.
Můj táta si pro kluky připravil výrobu dřevěných
bedýnek na nářadí a mamka zase pro holky lapače
snů. Ještě před samotným vytvářením jsme dostali
bílá trička, která jsme si navzájem podepsali jako
památku na tento den.
Kluci si vyzkoušeli vrtat vrtačkou, brousit a zatloukat hřebíky a my holky jsme motaly, lepily a vázaly.
Práce nám šla až na nějaké výjimky :-) pěkně od
ruky. Čtyři hodiny, které jsme na to měli, utekly jako voda. Myslím, že vytváření se všem líbilo
a budu doufat, že moji rodiče si pro nás zase něco
nového připraví.
Nela Churáčková

Projektová výuka
Ve dnech 2. 12. až 6. 12. 2019 proběhla výuka, která má již na naší škole své
místo. Projektové vyučování je výuka
založená na projektové metodě. Žáci
samostatně řešili a zpracovávali určitý
problém spjatý s životní realitou. Stanovili si cíl, který vyústil v konkrétní výstup
například plakát, výkres, výtvarné dílo,
mapu…
Tentokrát se zapojili šesťáci a sedmáci.
Vytvořili si tříčlenné skupiny napříč ročníky, naplánovali cíl, výstupy a harmo-

nogram činnosti na celý týden a pustili
se do práce. Procházeli jednotlivými
kroky za dohledu a pomoci učitelů.
V pátek před svými spolužáky i rodiči
své úsilí předvedli. Ani tato dovednost
nebyla snadná a prověřila připravenost.
Na závěr nechybělo hodnocení.
Někteří žáci by své téma jistě mohli
představit i jiným posluchačům, tak
zajímavá zpracování témat byla vidět
a slyšet.
Martina Kolářová

zazpívali koledy a poté jsme se dostali i na Půlnoční
malou mši, jako by byla opravdu právě půlnoc.
Domů jsme si odvezli plno dojmů a krásnou památku, kterou jsme si mohli sami vyrobit ze svíček.
Nejkrásnější na tom ovšem bylo, že se k nám všichni
moc pěkně chovali a měli vše pro nás tak nádherně
přichystané, cítili jsme se opravdu jejich vzácnými
hosty.
Žáci V. B s paní učitelkou Mgr. Renátou Hegnerovou

strana 6

10. ledna 2020

Preventivní listopadový projektový den ve škole
Po projektovém zářijovém dnu, přišel další, ale tentokrát s názvem: Poznej sebe, druhé a nástrahy kolem nás! Témata byla zadána po ročnících. První třídy měly téma Rodina, kamarádi, druhé třídy Zdravý
životní styl, třetí třídy Dopravní výchova, čtvrté
třídy Nebezpečí kolem nás, páté třídy Školní práva
a povinnosti, šesté třídy Návykové látky, sedmé třídy Šikana, kyberšikana, osmá třída Nelegální drogy
a nejstarší ročník Partnerství, předčasný sex. Mimo
těchto zadaných témat, kterým se ročníky věnovaly
dle zadání, byly žákům poskytovány přednášky, filmy, kvízy, hry, výtvarné náměty atd. Také jsme měli
možnost zavítat do krásně opraveného T-klubu,
kde nám byla představena jeho činnost.
Třída 5. B měla pozvané dva policisty p. Chlubnu
a p. Rýdlovou, kteří dětem udělali přednášku v souvislosti zadaného tématu – práva, povinnosti, záškoláctví. Také poukázali na nebezpečí, se kterými
se mohou setkat na ulici, se šikanou ve škole, či jaké
jsou nástrahy v podobě počítačů. Dvouhodinová
přednáška děti nadchla a dlouho poté na tyto témata diskutovaly.
Den prevence se určitě vydařil po všech stránkách
a budeme v očekávání dalších témat v dalších projektových dnech.
Mgr. Renáta Hegnerová

Podzim v MŠ Motýlek
V minulém roce se naše školka přihlásila do programu Ekoškolka po vzoru naší velké školy. Bylo důležité začít budovat Ekotým a vytyčit si hlavní úkoly.
Byly jsme mile překvapené ze zájmu rodin, které se
chtěly stát členy Ekotýmu. V říjnu jsme se poprvé
společně sešli, rozdělili si důležité úkoly, jakými jsou
například fotografování, informovanost veřejnosti,
příprava kroniky atd., a pak jsme již mohli plánovat
náš první společný úkol. Tím pro nás byla samozřejmě úprava prostředí, neboť se již několik let věnujeme budování naší prožitkové zahrady.
P. Krajzinger – místní šikovný truhlář nám připravil
podle projektu dřevěné prvky a díly, ve spolupráci
s našimi technickými službami přivezl rostliny, keře
a stromy, p. Hlavová zajistila štěpku a hlínu a na nás
zbylo to důležité – vše zasázet a připravit na zimu.
Sešli jsme se na dvou odpoledních rodinných brigádách a společně nám šla práce skvěle od ruky.
Každá rodina, která se zúčastnila (nesmíme zapomenout ani na děti z dětského domova), si ke svému zasazenému stromu nebo keři vlastnoručně
napsala název keře či stromku a své jméno, aby se
i po letech nezapomnělo, kdo se na naší krásné za-

hradě podílel.
Děti pak ve školce při pobytu venku spolu s p. učitelkami směle vozily štěpku a pomáhaly s další důležitou prací.
Stále nám však zbývalo mnohé dodělat a čas se
nám vzhledem k zhoršujícímu počasí krátil. Potřebovali jsme nějaký zázrak a ejhle – on se stal!
Pravda, trochu dřív a trochu jiný než je obvyklé třeba ve vánočním čase, ale nás potěšil jako pravý vánoční dárek – přišli naši velcí pomocníci ze školního
Ekotýmu a další kamarádi z osmých ročníků. Vedly
je zkušené paní učitelky Chňapková a Kolářová, přičemž poslední zmiňovaná pro nás pečlivě vybírala,
jaké rostliny budou naší zahradu zdobit a přidala
i odbornou radu.
Za krátký čas se zahrada zase proměnila a přibyly na
ní další rostliny. Druhý den přišla ještě jedna parta
pod vedením p. uč. Damnitze a hned nám bylo veseleji. Dokázali jsme to zvládnout. Ještě nám chybí
zasadit pár kusů, ale s tím si poradíme.
To co není vidět, ale je zpravidla jedna z nejdůležitějších věcí, je podpora těch, kteří dělají pro naše
město spoustu důležité práce – technických služeb.

Bez nich by se nám tato práce dařila podstatně
hůře, byli nám oporou nejen při dovozu důležitého
materiálu, ale i poskytnutím cenných rad a v neposlední řadě chlapské síly např. při zbourání starého
plotu (neboť krásnou školku musí zdobit také pěkný plot, to si zahrada zaslouží). Bez TS města a jejich
podpory bychom neměli zbylé nedostatkové květiny, výzdobu do truhlíků, kontejner na svoz listí,
nevěděli bychom, že spousta stromků potřebuje
oporu v podobě kůlů (které nám hned pomohli
zajistit a rovnou postavit) a další věci. Velmi si této
nadstandardní spolupráce vážíme, jsme rádi, že má
naše město tak solidní základnu pro tyto zdánlivě
nepodstatné, pro mnohé automatické, pro nás však
vzácné a důležité věci. Děkujeme.
Dále bychom chtěli poděkovat městu, škole, dětem
a hlavně rodičům, kterým není prostředí jejich dětí
lhostejné. Děkujeme.
Nyní se již zahrada uložila k zimnímu spánku, ale my
se již těšíme na jaro, až nám to na ní krásně poroste.
Za děti a kolektiv MŠ Motýlek D. Lehoczká
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Usnesení z 22. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 11. 2019 a 27. 11. 2019
I. Hlavní program
Zasedání ZM
Usnesení RM č. 22 – 01/2019
RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu:
- Zpráva finančního a kontrolního výboru,
- Rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu,
- Plnění rozpočtu,
- Plán jednání ZM 2020.
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 525/2 a p. p. č. 529/2, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 22 – 02/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 525/2
o výměře 761 m2 a p. p. č. 529/2 o výměře 235 m2,
vše k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinného
domu Ing. Jaromíru Müllerovi a Janě Zábrodské,
oba bytem Sokolská 829/30, Liberec za cenu 51820
Kč (do základní výměry 44 820 Kč, porosty 7 000 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 části p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 22 – 03/2019
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č.
1191/1 o výměře 439 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady Luboši a Ivetě Zemanovým, oba bytem Pod Ořechovkou 870/27, Praha 6.
Prodej části p. p. č. 605/1, části p. p. č. 733/1
a části 688/8, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 22 – 04/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
605/1 o výměře 676 m2, části p. p. č. 733/1 o výměře
113 m2 a části p. p. č. 688/8 o výměře 2173 m2, vše
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady
Bc. Jitce Hodkové, bytem Dlouhý Důl 7, Krásná Lípa

za cenu 154 290 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 22 – 05/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 27/9
o výměře 123 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení
zahrady Ing. Vladimíru Fárkovi, Ph. D. a Radce Fárkové, bytem Brandtova 3262/4, Ústí nad Labem
za cenu 5535 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 27/6, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 22 – 06/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 27/6
o výměře 129 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení
zahrady Aleši a Kláře Bradáčovým, oba bytem Krušnohorská 1571/3, Teplice za cenu 9 805 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 1904/3 a části p. p. č. 1902/5, vše
k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 22 – 07/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1904/3
o výměře 577 m2, k. ú. Krásná Lípa za podmínky
současného odkoupení části p. p. č. 1902/5 o výměře 352 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby
rodinného domu Andree Doškové, bytem Pletařská
20/1, Krásná Lípa za cenu 52 150 Kč (do základní
výměry 46 500 Kč, porosty 5700 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 části p. p. č. 594/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 22 – 08/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p.č.
594/2 o výměře 775 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Martě Ponížilové, bytem Varnsdorfská 618/27, Krásná Lípa za cenu 39 875 Kč. Kupující

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 22 – 09/2019
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 1123/2 o výměře 579 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- část p. p. č. 1106 o výměře cca 700 m2, k. ú. Vlčí
Hora,
- část p. p . č. 3041/4 o výměře cca 40 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2519/8 o výměře 3298 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 27/9 a části p. p. č. 27/1, vše
k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 22 – 10/2019
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p.
č. 27/1 a části p. p. č. 27/9, vše k. ú. Vlčí Hora dle
předloženého návrhu Ing. Vladimíru Fárkovi, Ph.D.
a Radce Fárkové, oba bytem Brandtova 3262/4, Ústí
nad Labem z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
Nabídka prodeje p. p. č. 53/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 22 – 11/2019
RM doporučuje ZM neschválit odkoupení p. p. č.
53/1 o výměře 1731 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
od ASAN, s. r. o., se sídlem Ruská 350/189, Dubí za
cenu 2 000 000 Kč + 21% DPH z důvodu vysoké nabídnuté ceny.
Bezúplatný převod p. p. č. 94, p. p. č. 97 a p. p. č.
98, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 22 – 12/2019
RM doporučuje ZM neschválit bezúplatný převod p. p. č. 97 o výměře 1349 m2, p. p.
č. 97 o výměře 860 m2 a p. p. č. 98 o výměře
1108 m2, vše k. ú. Vlčí Hora Nobilis Tilia s. r. o.,
se sídlem Vlčí Hora 147, Krásná Lípa. RM doporučuje
ZM prodat uvedené pozemky za cenu znaleckého
posudku.
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Vyjádření k usnesení ZM č. 4 - 11/2019
Usnesení RM č. 22 – 13/2019
RM projednala vyjádření společnosti Divus, s. r. o., Kyjov 37, Krásná Lípa k usnesení
ZM č. 4 - 11/2019 ze dne 10. 6. 2019 o prodeji p. p. č. 11/1, k. ú. Vlčí Hora a nabízenou cenu
za výše uvedený pozemek ve výši 124 750 Kč. RM
doporučuje ZM trvat na ceně dle výše uvedeného
usnesení, která byla stanovena dle Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města
Krásná Lípa.
Nebytové prostory - nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru č. 3, Křinické náměstí
1161/10
Usnesení RM č. 22 – 14/2019
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 3, Křinické náměstí
1161/10 se společností Československá obchodní
banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5,
IČ 00001350, za účelem provozu bankomatu ČSOB
dle předloženého návrhu.
RM schvaluje výjimku z Postupu ve věci prodeje
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa, kdy žadatel nehradí kauci při podání žádosti.
Byty - nájemní smlouva
Usnesení RM č. 22 – 15/2019
RM bere na vědomí přechod nájmu a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 11.
2021 na byt č. 3, Rumburská 977/5 s Romanem Jelínkem, bytem Rumburská 977/5, Krásná Lípa.
Byty - pronájem - byt č. 2, Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 22 – 16/2019
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Bezručova 359/15,
Ludmile Hanzlíkové, bytem Žlebská 90, Děčín 15 Prostřední Žleb, od 1. 1. 2020, dle předloženého
návrhu.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce v souladu s předloženým návrhem.
Bublava - žádost o příspěvek
Usnesení RM č. 22 – 17/2019
RM projednala žádost obce Bublava o finanční příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku.
Odkoupení telefonní kabiny vč. příslušenství
Usnesení RM č. 22 – 18/2019
RM se seznámila s nabídkou na odkup telefonní kabiny umístěné na adrese Masarykova 246/6, Krásná
Lípa. RM schvaluje kupní smlouvu č. 2019/31/28 325 na odkup telefonní kabiny vč. příslušenství na
adrese Masarykova 246/6, Krásná Lípa se společností O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha, IČ 60193336, dle předložené nabídky.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 22 – 19/2019
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na byty se
stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 22 – 20/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 4, Nemocniční 952/18. Byt I. kategorie o velikosti 2 + 1
(51,53 m2, sazba 36 Kč/m2). Byt je vhodný pro max.
2 osoby. Při podpisu nájemní smlouvy se skládá
kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 22 – 21/2019
RM bere na vědomí ukončení nájmu bytu č. 48, Nemocniční 1137/6 s nájemnicí Monikou Staníkovou,
bytem Lipová 314, Lipová u Šluknova, z důvodu nepodepsání navazující nájemní smlouvy. RM schvaluje termín vrácení uvedeného vyklizeného bytu
nejpozději k 13. 12. 2019. RM ruší v usnesení RM
č. 18-04/2019 z 16. 9. 2019 část týkající se Moniky
Staníkové.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 22 – 22/2019
RM bere na vědomí ukončení nájmu bytu č. 2,
Rumburská 977/5 s nájemníkem Jiřím Zerzánem,
bytem Rumburská 977/5, Krásná Lípa, z důvodu nepodepsání navazující nájemní smlouvy. RM schvaluje termín vrácení uvedeného vyklizeného bytu
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nejpozději k 13. 12. 2019. RM ruší v usnesení RM č.
15-13/2019 z 15. 7. 2019 část týkající se Jiřího Zerzána.
Smlouva o směně pozemků
Usnesení RM č. 22 – 23/2019
RM projednala návrh směnné smlouvy č.
2019/16/15 - 324 se Státním pozemkovým úřadem,
Husitská 1024/11a, Praha, na směnu pozemků za
účelem získání části pozemku 1749/1, k. ú. Krásná
Lípa, u fotbalového hřiště a doporučuje ZM neschválit její uzavření.
Žádost o ukončení smlouvy
Usnesení RM č. 22 – 24/2019
RM schvaluje žádost o ukončení smlouvy z důvodu
ukončení požadavku na připojení pozemků p. p. č.
1948 a 1943, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Křižíkova.
Poskytnutí pozemku pro zařízení staveniště
Usnesení RM č. 22 – 25/2019
RM schvaluje žádost SaM silnice a mosty Děčín, a. s., závod Děčín, o poskytnutí pozemku
č. 89/1, k. ú. Krásný Buk, na zařízení staveniště v souvislosti s opravou mostu č. 265-013
na dobu od listopadu 2019 do března 2020. Pozemek bude poskytnut bezplatně. Po ukončení činnosti žadatel uvede dotčené plochy do původního
stavu.
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy,
plotu, fasády 2019
Usnesení RM č. 22 – 26/2019
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:
- Martin Novák - střecha - smlouva č. 2019/15/15 310,
- Martin Novák - fasáda - smlouva č. 2019/15/15 311,
- Zdeněk Vrabec - oplocení - smlouva č. 2019/15/15
- 312,
- Josef Volenec - fasáda - smlouva č. 2019/15/15 313,
- Jiří Vaněk, Martina Vaňková - střecha - smlouva č.
2019/15/15 - 314,
- Čavdar Bojčev - oplocení - smlouva č. 2019/15/15
- 315,
- Michaela Hryzáková - fasáda - smlouva č.
2019/15/15-317,
- Michaela Hryzáková - střecha - smlouva č.
2019/15/15 - 318.
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy,
plotu, fasády 2019
Usnesení RM č. 22 – 27/2019
RM neschvaluje poskytnutí dotace na opravu plotu
u domu Rooseveltova 548/6 z Dotačního programu
na opravy fasád, střech a oplocení 2019 panu Miroslavu Kaštánkovi a paní Ivaně Kaštánkové.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních
odpadů na katastrálním území města Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 22 – 28/2019
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních
odpadů na katastrálním území města Krásná Lípa
č. 2015/11/19 - 100 a jeho místních částí - ceník
služeb od 1. 1. 2020.
Smlouva o poskytnutí služby - Likvidace bioodpadu - kompostárna Šluknov
Usnesení RM č. 22 – 29/2019
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby „Likvidace BIO odpadu - Kompostárna Šluknov“ č.
2019/19/15 - 321 na zajištění likvidace bioodpadu
jeho předáním v kompostárně Šluknov s firmou
Technické služby Šluknov spol., s r. o., se sídlem Císařský 378, Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého
návrhu.
Darovací smlouva
Usnesení RM č. 22 – 30/2019
RM schvaluje Darovací smlouvu č. 2019/13/17 - 302
s Omnium, z. s., se sídlem Smetanova 135, Nové
Město, Broumov, IČ 22762370, dle předloženého
návrhu.

Žádost o spolupráci při zimní údržbě
Usnesení RM č. 22 – 31/2019
RM schvaluje organizaci Nobilis Tilia s. r. o., se sídlem Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, v rámci spolupráce
zimní údržbu parkoviště v areálu firmy.
Smlouva o reklamě a propagaci - 1. advent
Usnesení RM č. 22 – 32/2019
RM schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci
akce 1. advent a rozsvícení vánočního stromu č.
2019/19/29 - 320 mezi městem Krásná Lípa a společností ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53
Praha 4, IČ 45274649 dle přílohy.
Smlouva na poskytnutí dotace na Modernizaci
expozice v DČŠ
Usnesení RM č. 22 – 33/2019
RM schvaluje smlouvu č. 2019/19/11-322 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ 00020729,
Kaplanova 1931/1, Praha 1, o poskytnutí podpory
na akci Inovace IS NP České Švýcarsko/Modernizace
expozice České Švýcarsko - život, tajemství, inspirace.
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za
škodu - výjimka z Pravidel VZ
Usnesení RM č. 22 – 34/2019
RM schvaluje výjimku z pravidel na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr pojišťovny pro
pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu
pro období 2020 - 2023, spočívající ve vyhlášení
veřejné zakázky bez předchozího schválení textu
výzvy radou města.
Ukazatelé NIV rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ k 9. 10.
2019
Usnesení RM č. 22 – 35/2019
RM bere na vědomí změnu závazných ukazatelů
rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa k 9. 10. 2019.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2019
Usnesení RM č. 22 – 36/2019
RM odvolává Evu Škachovou z inventarizačních
komisí města Krásná Lípa pro rok 2019 k provedení inventarizace peněžních prostředků v pokladně MěÚ, pokladně cizích prostředků, cenin
- kolků a inventarizace majetku města v Knihovně
a do těchto komisí jmenuje nového člena Janu
Kovaříkovou.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 22 – 37/2019
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Petera Horanského, Martina Koláře, Ing. Miroslava Prokopiče, Jana Roháče, Jany Salabové, Miroslava Siřínka a Štěpánky Vondrákové, všichni bytem
Krásná Lípa, Čelakovského 40/13.
Historie nás spojuje
Usnesení RM č. 22 – 38/2019
RM schvaluje realizaci projektu „Historie nás spojuje“ z dotačního programu Společný fond malých
projektů v ERN 2014 - 2020 a schvaluje podpis
Smlouvy o dotaci č. 2019/15/19 - 323 mezi městem Krásná Lípa a Euroregionem Nisa, Liberec dle
přílohy.
Komise
Usnesení RM č. 22 – 39/2019
RM jmenuje členy Komise pro znehodnocování
a likvidaci tiskopisů na úseku matrik a státních občanství:
Jana Kebortová - předseda,
Mgr. Lucie Hanková a Petr Oliva - členové.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 22 – 40/2019
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace
od:
- Nadace Vinci na projekt Klub Včelka 2019 ve výši
60 000 Kč.
- Nadace Agrofert na projekt Sociální služby SAS
pro rodiny s dětmi ve výši 50 000 Kč.
- Ústeckého kraje z programu Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program ve výši 131 830 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení RM č. 22 – 41/2019
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa podání žádosti
o přidělení dotace od Ústeckého kraje (OPZ) POSO-
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SUK3 na provoz sociální služby Osobní asistence na
období 2020 - 2021.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – osobní vozidlo
Usnesení RM č. 22 – 42/2019
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa uzavření smlouvy
na finanční leasing na 2 osobní vozidla dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – rozpočet 2019
Usnesení RM č. 22 – 43/2019
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa 2. rozpočtové
opatření rozpočtu 2019.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí sponzorského
příspěvku - Usnesení RM č. 22 – 44/2019
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. uzavření smlouvy
o poskytnutí sponzorského příspěvku se společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.,
Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 000 11 789
na poskytnutí sponzorského příspěvku na projekt
Ovocný sad starých odrůd, dle přílohy.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – čerpání investičního
fondu
Usnesení RM č. 22 – 45/2019
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. čerpání z investičního fondu ve výši 234 285 Kč na financování lanového hřiště ve školní družině.
RM schvaluje změnu odvodu z investičního
fondu ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. v celkové výši
1 306 854,43 Kč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – daňová úspora
Usnesení RM č. 22 – 46/2019
RM schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové
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organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa ve výši daňové úspory ve výši 13 181 Kč za
rok 2018 v souladu s platnou legislativou ke krytí
nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž
získané příjmy nejsou předmětem daně.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – změna odpisového
plánu 2019 - Usnesení RM č. 22 – 47/2019
RM schvaluje změnu ročního odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro
rok 2019, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje změnu odvodu z investičního
fondu ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. v celkové výši
1 306 854,43 Kč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – dotace na podporu
výuky plavání
Usnesení RM č. 22 – 48/2019
RM schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace od Ústeckého kraje na
podporu výuky plavání v celkové výši 32 400 Kč.
Činnost p. o.
Usnesení RM č. 22 – 49/2019
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových organizací města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa a Haně Volfové,
ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
13. rozpočtové opatření 2019
Usnesení RM č. 22 – 50/2019
RM schvaluje 13. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa v předloženém znění.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – dotace Šablony II
Usnesení RM č. 22 – 51/2019

RM schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši
1 822 517 Kč.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 22 – 52/2019
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na uspořádání Výroční členské schůze
ZO ČSV Rumburk dne 30. 11. 2019 pro Český svaz
včelařů, z. s. ZO Rumburk.
RM schvaluje zapůjčení prostor na Silvestr 2019 dne
31. 12. 2019 pro Josefa Halíka za sníženou úhradu
zapůjčení prostor ve výši 2000 Kč.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu
na prosinec 2019
Usnesení RM č. 22 – 53/2019
RM schvaluje využití kulturního domu a program
kina na měsíc prosinec 2019, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 22 – 54/2019
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 20. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 4. 11.
2019,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 5. 11.
2019,
- Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 6. 11.
2019,
- Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2019
Jan Kolář, Jana Drobečková

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 12. 12. 2019
Složení slibu
Usnesení ZM č. 7 – 01/2019
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib
složil PaedDr. Zbyněk Šedivý.
Zpráva úkoly ZM
Usnesení ZM č. 7 – 02/2019
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 5. a 6. ZM.
Plán jednání ZM
Usnesení ZM č. 7 – 03/2019
ZM schvaluje plán jednání zastupitelstva města na
rok 2020 dle přílohy.
Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2019
Usnesení ZM č. 7 – 04/2019
ZM schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 2019
v předloženém znění.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce
2019
Usnesení ZM č. 7 – 05/2019
ZM schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 2019
v předloženém znění.
14. rozpočtové opatření 2019
Usnesení ZM č. 7 – 06/2019
ZM schvaluje 14. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa pro rok 2019 dle předloženého
návrhu.
Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2020
Usnesení ZM č. 7 – 07/2019
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok
2020 v závazných ukazatelích rozpočtu, kterými
jsou příjmy a výdaje jednotlivých organizačních
složek v členění na provozní
a investiční prostředky a účelové vázané prostředky
jednotlivých akcí dle předloženého návrhu.
Rozpočet na rok 2020 předpokládá:
- celkové příjmy ve výši 86 124 tis. Kč,
- celkové výdaje včetně rezervních prostředků ve výši
95 124 tis. Kč,
- financování ve výši 9 000 tis. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu města na období
2021 - 2023
Usnesení ZM č. 7 – 08/2019
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města
Krásná Lípa na období 2021 - 2023 v předloženém
znění.
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině p. o. Kostka
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 7 – 09/2019
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny p. o. Kostka Krásná Lípa v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2020
Usnesení ZM č. 7 – 10/2019
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní
výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace
Kostka Krásná Lípa pro rok 2020 v celkové výši 1
314 500 Kč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2020
Usnesení ZM č. 7 – 11/2019
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2020 v celkové výši
5 400 000 Kč.
ZM schvaluje příspěvek do investičního fondu na
rok 2020 ve výši 1 000 000 Kč.
Dotace - Usnesení ZM č. 7 – 12/2019
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění činností v oblasti cestovního ruchu a provoz
Domu Českého Švýcarska v roce 2020 ve výši 800
000 Kč společnosti České Švýcarsko, o. p. s., Křinické
náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČ 25436911 a schvaluje uzavření smlouvy č. 2019/15/11 - 333 na poskytnutí individuální dotace.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 10, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 7 – 13/2019
ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 2012/40/16 - 308 na byt č. 10, Nemocniční 1149/12a, uzavřené s Monikou Prokopovou, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa, na
Matouše Dvořáka, bytem Nemocniční 1149/12a,
Krásná Lípa.

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 19, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 7 – 14/2019
ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 2013/40/21 - 324 na byt č. 19, Nemocniční 1149/12a, uzavřené s Josefem Vohryzkou,
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa, na Janu
Drobečkovou, bytem Křižíkova 1122/50, Krásná
Lípa.
Prodej p. p. č. 525/2 a p. p. č. 529/2, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 7 – 15/2019
ZM schvaluje prodej p. p. č. 525/2 o výměře 761
m2 a p. p. č. 529/2 o výměře 235 m2, vše k. ú.
Krásný Buk za účelem výstavby rodinného domu
Ing. Jaromíru Müllerovi a Janě Zábrodské, oba bytem Sokolská 829/30, Liberec za cenu 51 820 Kč
(do základní výměry 44 820 Kč, porosty 7 000 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 části p. p. č. 605/1, části p. p. č. 733/1
a části p. p. č. 688/8, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 7 – 16/2019
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 605/1 o výměře
676 m2, části p. p. č. 733/1 o výměře 113 m2 a části p. p. č. 688/8 o výměře 2173 m2, vše k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Bc. Jitce
Hodkové, bytem Dlouhý Důl 7, Krásná Lípa za cenu
154 290 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 594/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 17/2019
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 594/2 o výměře
775 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Martě Ponížilové, bytem Varnsdorfská 618/27, Krásná Lípa za cenu 39 875 Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 1904/3 a části p. p. č. 1902/5, vše k.
ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 7 – 18/2019
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1904/3 o výměře 577
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m2, k. ú. Krásná Lípa za podmínky současného odkoupení části p. p. č. 1902/5 o výměře 352 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu
Andree Doškové, bytem Pletařská 20/1, Krásná Lípa
za cenu 52 150 Kč (do základní výměry 46 500 Kč,
porosty 5 700 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 části p. p. č. 27/6, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 7 – 19/2019
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 27/6 o výměře
129 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady
Aleši a Kláře Bradáčovým, oba bytem Krušnohorská
1571/3, Teplice za cenu
9 805 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 7 – 20/2019
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 27/9 o výměře
123 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady
Ing. Vladimíru Fárkovi, Ph.D. a Radce Fárkové, oba
bytem Brandtova 3262/4,
Ústí nad Labem za cenu 5 535 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 27/9 a části p. p. č. 27/1, vše
k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 7 – 21/2019
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 27/1 a části p. p.
č. 27/9, vše k. ú. Vlčí Hora dle předloženého návrhu
Ing. Vladimíru Fárkovi, Ph.D. a Radce Fárkové, oba
bytem Brandtova 3262/4, Ústí nad Labem z důvodu
zachování pozemků pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 1523/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 7 – 22/2019
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1523/1 o výměře
40 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zajištění přístupnosti pozemků KARKO, výrobní družstvo, se sídlem Drážďanská 25, Děčín XVI - Přípeř z důvodu zachování
pozemku pro potřeby města.
Prodej st. p. č. 666/8, p. p. č. 2347 a části p. p. č.
2955, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 23/2019
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 666/8 o výměře
120 m2, p. p. č. 2347 o výměře 170 m2 a části p. p.
č. 2955 o výměře cca 80 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Petru a Daniele Stahnkeovým, oba bytem Bachmačská 31, Ostrava z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 7 – 24/2019
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1191/1 o výměře 439 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady

Luboši a Ivetě Zemanovým, oba bytem Pod Ořechovkou 870/27, Praha 6.
Bezúplatný převod p. p. č. 94, p. p. č. 97 a p. p. č.
98, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 7 – 25/2019
ZM neschvaluje bezúplatný převod p. p. č. 94 o výměře 1349 m2, p. p. č. 97 o výměře 860 m2 a p. p. č.
98 o výměře 1108 m2, vše k. ú. Vlčí Hora Nobilis Tilia
s. r. o., se sídlem Vlčí Hora 147, Krásná Lípa.
ZM ukládá nechat zpracovat znalecký posudek na
uvedené pozemky.
Nabídka prodeje p. p. č. 53/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 7 – 26/2019
ZM neschvaluje odkoupení p. p. č. 53/1 o výměře
1731 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy od ASAN, s. r. o.,
se sídlem Ruská 350/189, Dubí za cenu 2 000 000 Kč
+ 21% DPH z důvodu vysoké nabídnuté ceny.
Vyjádření k usnesení ZM č. 4-11/2019
Usnesení ZM č. 7 – 27/2019
ZM projednalo vyjádření společnosti Divus, s. r. o.,
Kyjov 37, Krásná Lípa k usnesení ZM č. 4-11/2019
ze dne 10. 6. 2019 o prodeji p. p. č. 11/1, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy a nabízenou cenu za výše uvedený
pozemek ve výši 124 750 Kč. ZM trvá na ceně dle
výše uvedeného usnesení, která byla stanovena dle
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve
vlastnictví města Krásná Lípa.
Dittrichova hrobka - dodatek ke smlouvě
Usnesení ZM č. 7 – 28/2019
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí
darovací smlouvě a dohodě o spolupráci při opravě
Dittrichovy hrobky č. 2018/10/15 - 427 mezi městem Krásná Lípa a Omnium, z. s., se sídlem Smetanova 135, Nové Město, Broumov, kterým se v čl. II.,
odst. 2 písm. d) termín 30. 12. 2019 nahrazuje termínem 30. 6. 2020.
Souhlas s převodem pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 29/2019
ZM vydává ČR - Správě národního parku České Švýcarsko, se sídlem Pražská 52, Krásná Lípa souhlas
s převodem části p. p. č. 2385/3 o výměře 25 m2, k.
ú. Krásná Lípa na Ladislava Bezděka.
Smlouva o směně pozemků
Usnesení ZM č. 7 – 30/2019
ZM neschvaluje smlouvu č. 2019/16/15 - 324 se
Státním pozemkovým úřadem, Husitská 1024/11a,
Praha, na směnu pozemků za účelem získání části
pozemku č. 1749/1,
k. ú. Krásná Lípa u fotbalového hřiště z důvodu podmínek smlouvy.
ZM ukládá RM trvat na bezúplatném převodu.

Kaplička sv. Antonína Paduanského - dar řeziva
na výstavbu - Usnesení ZM č. 7 – 31/2019
ZM schvaluje na základě dlouholeté spolupráce
mezi Klubem českých turistů, z. s. a městem Krásná
Lípa poskytnutí daru ve formě řeziva pro výstavbu
repliky kapličky sv. Antonína Paduanského na Vlčí
Hoře, dle přílohy, max. však 3,2 m3, v celkové pořizovací hodnotě max. 10 tis. Kč.
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2020
Usnesení ZM č. 7 – 32/2019
ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád,
střech a oplocení v roce 2020 dle předloženého
návrhu.
Dotační program spolky
Usnesení ZM č. 7 – 33/2019
ZM schvaluje Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce 2020, dle předloženého návrhu.
Pravidla ocenění
Usnesení ZM č. 7 – 34/2019
ZM schvaluje Pravidla udělování:
- čestného občanství města Krásná Lípa,
- ceny města Krásná Lípa,
- ceny starosty města Krásná Lípa,
- záštity starosty města Krásná Lípa.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Usnesení ZM č. 7 – 35/2019
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu, dle upraveného znění.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
Usnesení ZM č. 7 – 36/2019
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů, dle předloženého návrhu.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
Usnesení ZM č. 7 – 37/2019
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Diskuze členů ZM
Usnesení ZM č. 7 – 38/2019
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které
vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) zabývat se problematikou ve věci častých kontrol
ČŠI v ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.,
b) zabývat se špatnou dopravní situací v důsledku
rekonstrukce silnice č. II/265 Krásná Lípa – Velký
Šenov.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Podhorský a Václav Danita

Usnesení z 23. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 16. 12. 2019
I. Hlavní program
Závěry z jednání 7. ZM
Usnesení RM č. 23 – 01/2019
RM projednala průběh a závěry z jednání 7. ZM
a ukládá:
a) zabývat se problematikou ve věci častých kontrol ČŠI v ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.,
b) zabývat se špatnou dopravní situací v důsledku
rekonstrukce silnice č. II/265 Krásná Lípa – Velký
Šenov.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 23 – 02/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- část p. p. č. 2904/2 o výměře 30 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- část p. p. č. 2455/4 o výměře 60 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- část p. p. č. 2455/3 o výměře 200 m2, k. ú. Krásná
Lípa.
Prodej pozemků - vyhlášení

Usnesení RM č. 23 – 03/2019
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- st. p. č. 602/2 o výměře 96 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2237/1 o výměře 253 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2236/2 o výměře 622 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2236/1 o výměře 60 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- st. p. č. 512/1 o výměře 33 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- st. p. č. 512/2 o výměře 502 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 802/2 o výměře 694 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1880/7 o výměře cca 220 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1880/25 o výměře cca 170 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1937/1 o výměře cca 240 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1902/5 o výměře cca 660 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 439/1 o výměře 290 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- část p. p. č. 440 o výměře 153 m2, k. ú. Krásná
Lípa,

- část p. p. č. 441/2 o výměře 687 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- část p. p. č. 441/10 o výměře 341 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- část p. p. č. 2840/1 o výměře cca 340 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Smlouva o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 23 – 04/2019
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2000/23/15 - 053 (nájemce Eva Štifterová, Vlčí
Hora 20, Krásná Lípa), kterým se mění výměra p. p.
č. 197/1, k. ú. Vlčí Hora na 1000 m2.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 23 – 05/2019
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku
č. 2008/23/15 - 37 (nájemce Hana Volfová, Pletařská
660/9, Krásná Lípa) dohodou ke dni 31. 12. 2019.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 23 – 06/2019
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu
pozemku č. 2014/23/13 - 375 (nájemce Dana Králíč-
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ková, Na Strážišti 1864, Kadaň) ke dni 31. 12. 2019.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 23 – 07/2019
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku
č. 99/23/17 - 046 a č. 2011/23/15 - 182 (nájemce Eva
Štifterová, Vlčí Hora 20, Krásná Lípa) dohodou ke dni
31. 12. 2019.
Nebytové prostory - nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru č. 1, Křinické náměstí
1161/10
Usnesení RM č. 23 – 08/2019
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 1, Křinické náměstí
1161/10 se společností České Švýcarsko o. p. s., se
sídlem Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČ
25436911, za účelem:
- provozování informačního střediska pro České
Švýcarsko a Lužické hory
- provozování expozice o historii a ochraně přírody v Českém Švýcarsku
- prodej regionálních výrobků a turistických produktů
- pronájem jednacích prostor pro konference
a semináře organizací a firem
- zajištění zážitkových a výchovných programů
pro děti, mládež a dospělé, fotoworkshopů
- pořádání výstav a přednášek
- zajištění marketingových aktivit pro region Českého Švýcarska, pro produkty Dráha národního
parku, Skalní města, Hřebenovka, Zimní nabídky
- zajištění placených služeb pro samosprávy,
ubytovatele, Správu národního parku České
Švýcarsko, Ústecký kraj dle předloženého návrhu.
RM schvaluje výjimku z Postupu ve věci prodeje
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa, kdy žadatel nehradí kauci při podání žádosti.
Ozvěny Ekofilmu
Usnesení RM č. 23 – 09/2019
RM bere na vědomí informaci o dodatečném
schválení finančního příspěvku na Ozvěny Ekofilmu a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku
č. 2019/19/19 - 345 s MAS Český sever, z. s., Mariánská 475, Varnsdorf.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 23 –
10/2019
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na byty se
stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Prodloužení platnosti smluv na pronájem pozemku
Usnesení RM č. 23 – 11/2019
RM schvaluje prodloužení doby nájmu do 31. 12.
2024 u smluv o nájmu pozemků dle přiloženého
seznamu. V případě zájmu o odkoupení pozemku
pro výstavbu nebo v případě veřejného zájmu je
výpovědní doba stanovena na 3 měsíce.
Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem
pozemku
Usnesení RM č. 23 – 12/2019
RM neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/23/15 - 320 (nájemce Jiřina Buriánková, Řetězová 102, Děčín).
Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba odborných učeben a zajištění bezbariérovosti
Usnesení RM č. 23 – 13/2019
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba odborných učeben a zajištění bezbariérovosti“ v rámci
výzvy IROP
č. 92 - Infrastruktura základních škol pro uhelné
regiony.
Zubní ordinace - dodatek elektroinstalace
Usnesení RM č. 23 – 14/2019
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
2019/11/14 - 299 s firmou EVT
servis s. r. o., Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem,
IČ 28723686 na realizaci díla „Zubní ordinace
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v objektu Křinické náměstí č. p. 1161, Krásná Lípa elektroinstalace», dle předloženého návrhu.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 23 – 15/2019
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
2019/10/15 - 340 s firmou ČEZ Distribuce a. s.,Teplická 874/8, Děčín,
IČ 24729035, na vedení zemní kabelové přípojky na
p. p. č. 1314/17, k. ú. Krásná Lípa.
Smlouva na poskytnutí dotace na Parkoviště
v Pražské ulici - Usnesení RM č. 23 – 16/2019
RM schvaluje smlouvu č. 2019/19/12 - 334 se Státním fondem Životního prostředí ČR na poskytnutí
dotace na projekt „Parkoviště - Pražská ulice, Krásná
Lípa - Centrum Českého Švýcarska“ ve výši 1 418
306 Kč.
Servisní smlouva - Usnesení RM č. 23 – 17/2019
RM schvaluje servisní smlouvu pro silniční váhu
v záruce č. 2019/19/17 - 337 s TENZONA s. r. o., se
sídlem Starobělská 1937/4, Ostrava - Zábřeh, IČ
65141288, dle předloženého návrhu.
Darovací smlouva - Usnesení RM č. 23 – 18/2019
RM schvaluje Darovací smlouvu č. 2019/13/17 - 348
s Omnium, z. s., se sídlem Smetanova 135, Nové
Město, Broumov, IČ 22762370, dle předloženého

návrhu.
Řád veřejného pohřebiště
Usnesení RM č. 23 – 19/2019
RM schvaluje Řád veřejného pohřebiště města
Krásná Lípa, podle zákona o pohřebnictví, dle
předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
Smlouva o nájmu hrobového místa
Usnesení RM č. 23 – 20/2019
RM schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa v souladu s provozním Řádem veřejného
pohřebiště města Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
Ceník pro veřejná pohřebiště
Usnesení RM č. 23 – 21/2019
RM schvaluje úpravu ceníku pro veřejná pohřebiště
města Krásná Lípa s účinností od 1. 1. 2020.
Likvidační komise - Usnesení RM č. 23 – 22/2019
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Podium - Usnesení RM č. 23 – 23/2019
RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 2019/21/29 - 337
na pronájem podia včetně montážního listu, na
akci Historie nás spojuje ERN-0956-CZ-19.09.2019,
která se bude konat ve dnech 5. a 6. 6. 2020, dle
předloženého návrhu.
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Přijetí finančního daru
Usnesení RM č. 23 – 24/2019
RM schvaluje Darovací smlouvu č. 2019/13/15 339 s firmou ASEKOL a. s., IČO 27373231, se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4 o přijetí finančního daru ve výši 3 000 Kč za vítězství v soutěži
obcí „Aktivní obec Ústecký kraj“.
Nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 23 – 25/2019
RM projednala situaci ohledně uzavřených nájemních smluv na byty na dobu neurčitou a ukládá Ladě Hrnečkové vyvolat jednání s nájemníky
ohledně navýšení nájemného.
Hudba
Usnesení RM č. 23 – 26/2019
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2019/11/19
- 346 s Hochsteinmusikanten, Kottmar na hudební
vystoupení 6. 6. 2020 v rámci projektu Historie nás
spojuje ERN-0956-CZ-19.09.2019.
Kalkulace ceny stočného pro rok 2020
Usnesení RM č. 23 – 27/2019
RM bere na vědomí kalkulaci ceny stočného pro
rok 2020 ve výši tzv. solidární ceny vyhlašované
SVS, a. s.
Dispoziční oprávnění pro rok 2020
Usnesení RM č. 23 – 28/2019
RM schvaluje dispoziční oprávnění k organizačním
složkám a účelovým akcím pro rok 2020 dle předloženého návrhu.
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za
škodu 2020 - 2023
Usnesení RM č. 23 – 29/2019
RM schvaluje v souladu s čl. III. odst. 7, výjimku
z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu města Krásná Lípa spočívající ve výběru
dodavatele na pojištění majetku, odpovědnosti
a vozidel města na období 2020 - 2023, přestože
byla předložena pouze jedna nabídka na veřejnou
zakázku malého rozsahu 3. kategorie.
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2019/12/19 - 347
s vítězným uchazečem Česká pojišťovna a. s., IČ
45272956, Spálená 75/16, Praha 1, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2019/12/11 - 349
s Českou pojišťovnou a. s., IČ 45272956, Spálená
75/16, Praha 1, dle předloženého návrhu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - rozpočet 2020
Usnesení RM č. 23 – 30/2019
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. pro
rok 2020 dle předloženého návrhu.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa, p. o. dle předloženého návrhu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - odpisový plán 2020
Usnesení RM č. 23 – 31/2019
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa pro rok 2020 dle předloženého návrhu a současně schvaluje odvod z investičního
fondu ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. v celkové výši
1 424 979,20 Kč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - financování akcí z investičního fondu
Usnesení RM č. 23 – 32/2019
RM schvaluje čerpání účelově vázaných finančních
prostředků z investičního fondu za rok 2019 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - čerpání investičního
fondu 2020
Usnesení RM č. 23 – 33/2019
RM schvaluje čerpání účelově vázaných finančních
prostředků z investičního fondu v roce 2020 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
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ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - inventarizace v roce
2019 - Usnesení RM č. 23 – 34/2019
RM schvaluje dodatek č. 1 pokynu (harmonogram)
k provedení inventarizace v roce 2019 v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. v předloženém znění.
Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změna ceny
Usnesení RM č. 23 – 35/2019
RM schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování stravování mezi městem Krásná Lípa a p. o.
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, s účinností od 1. 1. 2020.
Ukazatelé NIV rozpočtu p. o. ZŠ a MŠ k 18. 11.
2019 - Usnesení RM č. 23 – 36/2019
RM bere na vědomí změnu závazných ukazatelů
rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa k 18. 11. 2019.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – rozpočet 2020
Usnesení RM č. 23 – 37/2019
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2020 dle předloženého návrhu.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. dle
předloženého návrhu.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 2020
Usnesení RM č. 23 – 38/2019
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2020 dle
předloženého návrhu a současně schvaluje odvod
ve výši 118 008 Kč.
Přijetí dotace
Usnesení RM č. 23 – 39/2019
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o.
přijetí daru od obce Dolní Podluží ve výši 4 000 Kč
na sociální služby.
Kulturní dům - Usnesení RM č. 23 – 40/2019
RM schvaluje využití kulturního domu v měsíci lednu 2020 dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 23 – 41/2019
RM schvaluje Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů
z RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 2. 12. 2019,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 3. 12.
2019.
Jan Kolář, Jana Drobečková
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