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č. 630 2022ZDARMA

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

NOVÝ ROK 2022 ZAČAL SVIŽNĚ

PŘIPRAVILI JSME 
TŘETÍ OČKOVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST
Ve spolupráci s mobilním očkovacím týmem 
Krajské zdravotní, a. s. jsme připravili v na-
šem městě již potřetí očkovací den. Naše na-
bídka, tak jako v předešlých případech, mířila 
především k seniorům, abychom jim ušetřili 
administrativu a cestování do očkovacích cen-
ter v okolí. V pondělí 10. ledna využilo mož-
nost nechat se očkovat další dávkou vakcíny 
proti covid-19 celkem 350 osob. Dvě desítky 
seniorů, krátce předtím využily možnost odvo-
zu našimi hasiči k očkování do Rumburku. Ad-
ministrativní úkony, vč. předchozí registrace, 
zajistili pracovníci radnice, vlastní očkování 
pak zdravotníci a přítomný lékař.

Jana Drobečková, místostarostka

PÁTEK 28. LEDNA 2022
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚNORU

držíte v rukách Vikýř č. 630, první v roce 2022, 
první v nové grafické úpravě, první, který vám 
byl doručen do poštovních schránek zdarma. 
Krásnolipský Vikýř, jehož prvním šéfredakto-
rem byl Petr Hořeňovský, přináší informace 
o dění ve městě již dlouhých 30 let. Během 
těchto let došlo v oblasti komunikace a mé-
dií k obrovskému vývoji. Vývoj technologií, 
dostupnost internetu a rozvoj sociálních sítí 
zásadně proměnil rychlost a dostupnost in-
formací. Město Krásná Lípa pro zajištění in-
formovanosti občanů v současnosti využívá 
své webové stránky (https://krasnalipa.cz), 
kde občan, návštěvník i turista najde potřeb-
né informace dlouhodobějšího charakteru, ale 
i aktuality. Pro aktuální a rychlý přenos infor-
mací využíváme i facebookový profil města 
(https://www.facebook.com/krasna.lipa.3), kde 
je možná i rychlá interakce s uživateli. To je 
někdy výhodou a žádoucí, někdy ale i pro-
blematické. Např. pokud provedeme odchyt 
zaběhnutého psa, velmi rychle se zpravidla 
daří najít majitele a pejsek často rychle míří 

ze záchytného kotce domů. Někdy, bohužel, 
diskuse uhýbá od tématu a šíří se zbytečné 
vulgarismy, zloba a nevraživost. Nejnovějším 
naším komunikačním kanálem je i instagra-
mový účet města (https://www.instagram.com/
mestokrasnalipa/). Aktuální informace distri-
buujeme i prostřednictvím mobilní aplikace 
Česká obec. Mimořádně pak informace šíříme 
i prostřednictvím bezdrátového městského 
rozhlasu, který prioritně slouží pro zajištění in-
formovanosti především v krizových situacích. 
Je tedy zřejmé, že časem původní poslání 
Krásnolipského Vikýře, jako i většiny tištěných 
médií, prošlo proměnou.
Nově tedy bude vycházet jako měsíčník 
a bude pro vás distribuován bezplatně. Bude 
zároveň k dispozici ke stažení na našem 
webu. I nadále bude přinášet informace o dění 
ve městě, o společenských i sportovních ak-
cích. Budeme se snažit přinášet i zajímavé in-
formace regionálního charakteru a informace 
o činnosti z radnice.

Jan Kolář, starosta

Jako každý rok, první pracovní nápor čekal na 
pracovníky našich TS. Ti už v závěru minulé-
ho roku průběžně likvidovali odpady, které se 
po vánočních svátcích objevovaly ve zvýšené 
míře kolem separačních hnízd, a bohužel i jin-
de po městě. Proběhl tradiční úklid po silve-
strovských oslavách, k tomu přibyl i úklid ve-
řejných prostranství v centru města. Postupně 
se také začala demontovat sváteční světelná 
a další výzdoba. Pracovníci TS drží v zimních 
měsících nepřetržitou pohotovost pro případ, 
že by bylo potřeba provádět zimní údržbu ko-
munikací. Podle počasí také probíhá údržba 
městské zeleně, kdy se období vegetačního 
klidu využívá k řezu a zmlazování okrasných 
dřevin. Provádí se také bezpečnostní kácení 
vzrostlých stromů na pozemcích města. Po-

zornost se věnuje i větší údržbě techniky.
Začátkem roku bylo nakonec rozhodnuto, 
že se Mezinárodní zimní turistický sraz 2022 
v Krásné Lípě uskuteční, samozřejmě při re-
spektování platných hygienických opatření. 
Vzhledem k tomu, že většina aktivit se ode-
hrávala ve venkovním prostředí, nemělo by 
konání akce přinášet zvýšená zdravotní rizika 
pro účastníky. Do přípravy se zapojili nejen 
lidé z TS, ale i pracovníci radnice. Očekáva-
la se účast několika stovek účastníků, a my 
jsme společně s KČT Krásná Lípa udělali ma-
ximum, aby z našeho města odjížděli všichni 
velmi spokojeni.
V prvních týdnech roku pokračovaly i práce na 
přípravách nových investičních projektů. Do 
finále se blíží práce na projektové dokumen-
taci pro modernizaci bytového domu v Masa-
rykově ulici č. 2. Současných 6 rozměrných 
bytů, z části ještě se sociálním zařízením na 
chodbě, bude přestavěno na celkem 11 no-
vých moderních bytů různých velikostí. V pří-
zemí počítáme s jedním bezbariérovým bytem, 
a samozřejmě i se zachováním ordinace prak-
tické lékařky MUDr. Rezkové.
Ve spolupráci s o. p. s. České Švýcarsko 
a společností CZECHDESING.CZ připravuje-
me k vyhlášení architektonickou soutěž na po-
dobu budoucí nové expozice v našem Domě 

Českého Švýcarska. Ta velmi úspěšná stáva-
jící, z roku 2006, už je technologicky zastaralá 
a pozornému návštěvníkovi neunikne i běžné 
opotřebení.
Finalizujeme i přípravy na první letošní stav-
by – parkoviště v Krásném Buku a v Kyjově, 
a také výstavbu veřejných zdrojů pitné vody 
v našich místních částech ve Sněžné, Vlčí 
Hoře, Kyjově a na Kamenné Horce.
Samostatnou kapitolou je pak přístavba a mo-
dernizace základní školy. Té věnujeme samo-
statný článek v únorovém vydání.
Organizačně a časově velmi náročná byla 
příprava hromadného očkování třetí dávkou 
vakcíny proti nemoci covid-19, které proběhlo 
již potřetí v našem kulturním domě v pondělí  
10. ledna 2022. Naši nabídku využilo více 
jak 350 našich občanů, z velké části seniorů, 
kterým jsme tak ušetřili cestu do očkovacích 
center v okolí.
Dobrou zprávu jsme obdrželi z našeho ekono-
mického oddělení, kdy se po uzavření rozpoč-
tu za rok 2021 ukázalo, že jsme hospodařili 
v turbulentním roce velmi rozumně a rok jsme 
ukončili s přebytkem 0,563 mil. Kč. Do letošní-
ho roku tedy vstoupíme s většími rezervami, 
což je vzhledem k současnému vývoji ekono-
miky velkou výhodou.

Jan Kolář

I PRO LETOŠNÍ ROK PŘIPRAVUJEME 
BOHATOU KULTURNÍ NABÍDKU
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OBRAZEM: KRÁSNOU LÍPU A OKOLÍ POZNÁVALI TURISTÉ 
Z ČR I ZAHRANIČÍ – KONAL SE TAM ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ
V Krásné Lípě od čtvrtka 13. do neděle 16. ledna probíhal XVII. Mezinárodní zimní sraz turistů ČR. Pro účastníky byl připraven zajímavý a bohatý 
poznávací i kulturní program. Organizace srazu se zhostily KČT Krásná Lípa, KČT oblast Ústecký kraj a město Krásná Lípa.

Počátek srazu v Krásné Lípě vlastně sahá až k 16. únoru 2019, kdy v Polici 
nad Metují slavnostně převzali štafetu pořadatelství starosta města Jan Kolář 
a předseda KČT Krásná Lípa Václav Hieke. Samotný průběh srazu v Krásné 
Lípě pak začal ve čtvrtek 13. ledna 2022 prezentací účastníků v kulturním 
domě. Účastníci dostali jako drobnou pozornost malý turistický batůžek s pro-
pagačními předměty. K dispozici jim byly tiskoviny propagující Krásnou Lípu 
i širší region a další informace a rady od pořadatelů

Oficiální zahájení srazu proběhlo v pátek na Křinickém náměstí. Slavnostní 
fanfárou ho zahájili trubači z Lesnické školy ve Šluknově. V rámci programu  za-
zněla i česko-slovenská hymna v podání operní pěvkyně Pavlíny Senič a Pavla 
Hrušky

Součástí programu srazu bylo i tradiční Nejsevernější zimní táboření v Čechách 
v areálu terénní základy ČSOP Tilia v Krásné Buku, které se konalo již po de-
větatřicáté

V pátek, krátce po zahájení, se v kulturním domě konal koncert naší přední 
sopranistky Pavlíny Senič, kterému předcházelo slavnostní předání Ceny sta-
rosty města Krásná Lípa panu Janu Doudovi a panu Mikuláši Peterkovi

Slavnostně vyzdobený kulturní dům se stal organizačním i kulturním centrem 
celého srazu, a již ve čtvrtek ve večerních hodinách tam program doplnila ces-
tovatelská přednáška Michaela Stanovského Krásy finské přírody

Oficiální slavnostní ukončení srazu se konalo v sobotu odpoledne v kulturním 
domě. Opět zde vystoupili trubači a velkému zájmu publika se těšilo pěvec-
ké vystoupení Krásnolipského komorního sboru. Významným momentem pak 
bylo připnutí pořadatelské stuhy s textem Krásná Lípa, logem srazu a KČT na 
putovním standartu a symbolické předání pořadatelské štafety zástupci KČT 
Sokolov, kde by se další ročník zimního srazu měl konat za dva roky. Krátce po 
slavnostním ukončení následoval turistický bál s živou hudbou v podání kapely 
Harcovníci



strana 3 leden 2022
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Rada města Krásná Lípa rozhodla u příležitosti 
40. výročí založení místního odboru KČT 
Krásná Lípa o udělení Ceny starosty města za 
mimořádný celoživotní přínos v oblasti zájmové 
a dobrovolnické činnosti pánům Janu Doudovi 
a Mikuláši Peterkovi. Několik desítek let 
organizují pravidelně turistické a společenské 
aktivity, rozsáhlou dobrovolnickou brigádnickou 
činností budují novou turistickou infrastrukturu 
(nové turistické trasy, studánky, odpočinková 
místa, vozíčkářská trasa), obnovují a udržují 
historické dědictví (rozhledna Vlčí hora, 

vyhlídka Karlova výšina, prameny Křinice 
atd.). Připravují i tradiční společenské akce 
– Pohádkový les, Pochod skalními hrádky 
Labských pískovců, Turistické vánoční trhy 
a další. Díky těmto výjimečným aktivitám patří 
krásnolipský klub mezi republikově vysoce 
oceňované. Je považován za historického 
pokračovatele jednoho z prvních turistických 
spolků, které vznikly na našem území – Horský 
spolek pro nejsevernější Čechy, který byl 
v roce 2019 uveden do Síně slávy KČT.

MIKULÁŠ PETERKA 
se narodil v roce 1945 v Týništi nad Orlicí. 
Vystudovaný lesník spojil celou svou profesní 
kariéru a život s přírodou – s prací v lese, ale 
také s naším městem Krásnou Lípou. Zde se 
stal jedním ze zakladatelů místního odboru 
KČT.
Protože se Mikuláš Peterka vždy těšil, a stále 
těší, výborné fyzické kondici, přesvědčil tehdy 
na jaře 16. května 1981 současného předsedu 
klubu Václava Hieka k první společné účasti 
na dálkovém pochodu, a to rovnou na šedesá-
tikilometrovém, v náročném terénu Jizerských 
hor. Slovo dalo slovo, a na podzim spolu za-
kládali místní odbor, s dnes již památnou vě-
tou: „Vašku, jenom to rozjedeme a hned to 
předáme někomu jinému“.
My dnes, po těch 40 letech rozjezdu, již víme, 
jak obrovský kus práce za Mikulášem Peter-
kou zůstává.
Neúnavný organizátor desítek turistických 
akcí, stovek výletů, hlavní pořadatel veřejností 
nejnavštěvovanější krásnolipské akce Pochod 
pohádkovým lesem.
Nezničitelný a těžko odmítnutelný iniciátor 
brigád a dobrovolnické činnosti při budování 
a obnově turistické infrastruktury, studánek 
nebo sakrálních památek. To vše nezištně, ka-
marádsky a skromně ve prospěch společnosti, 
komunity.

JAN DOUDA 
se narodil v roce 1947 v nedalekém 
Rumburku. S výjimkou 12 let žije celý život 
v naší Krásné Lípě.
Ve svém životě prošel řadou zajímavých pro-
fesí, od vojáka z povolání, personalisty, přes 
vedoucího TS až k práci těžaře v lese. A právě 
tam, v přírodě, kterou tolik miluje, se nakonec 
cítil nejlépe.
Jan Douda je sportovcem tělem i duší, a do-
dnes se věnuje běhu na delší tratě. Kromě 
běhu má řadu dalších koníčků – turistiku, 
zahradu, práce na domě, přírodu všeobecně, 
knihy – hlavně o přírodě a historii, ale i životo-
pisné. Trpělivost cvičí nad skládáním puzzle, 
a zde platí – čím větší, tím lepší...
Jako dlouholetý člen krásnolipského odboru 
KČT organizuje výlety, zájezdy, mnoho let dě-
lal náročnou a nevděčnou funkci hospodáře. 
Stará se o provoz rozhleden na Vlčí hoře a na 
Dymníku.
Zatím posledním výrazným počinem byla or-
ganizace a aktivní účast na obnově kaple sv. 
Antonína Paduánského pod Vlčí horou.

Jan Kolář

I PRO LETOŠNÍ ROK 
PŘIPRAVUJEME BOHATOU 
KULTURNÍ NABÍDKU
Ačkoliv poslední dva roky měly na kulturní 
a společenský život obrovský negativní do-
pad, spousta akcí se rušila nebo odkládala, 
nechceme sedět s rukama v klíně a snažíme 
se i pro letošní rok připravit pestrou kulturní 
nabídku.
Bohužel, hned leden je opět postižen hygie-
nickými regulacemi a omezeními, které vedly 
k rozhodnutí zrušit již podruhé Reprezen-
tační ples města. Dnes již víme, že lednový 
Mezinárodní zimní sraz turistů úspěšně pro-
běhl. Podobně snad v únoru uskutečníme již  
IX. ročník Otužilecké plovárny s několika zají-
mavými přednáškami. Účast přislíbil i polárník 
a cestovatel Petr Horký, který se právě vrátil 
z Antarktidy.
Operativně, dle situace, budeme zařazovat 
i zajímavé filmy do programu kina. 
Doufejme, že již bude opět možné se koncem 
dubna sejít i u stavění májky. V červnu pak 
proběhne tradiční Pochod pohádkovým le-
sem a staročeský jarmark, společně s dalším 
ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu. 
Ve spolupráci se společností Schindlerova 
pletárna (bývalá Novia Fashion) připravujeme 
Pletařské sympozium 2022 s doprovodným 
programem. Přelom měsíce, s přesahem do 
července, bude opět patřit cyklistice, tedy 34. 
ročníku Tour de Feminin.
Na letní sezónu připravujeme opět i řadu hu-
debních lahůdek z oblasti tzv. vážné hudby, 
které budou střídavě uvedeny na obvyklých 
scénách, tedy v kapli ve Vlčí Hoře, v kostele 
sv. Máří Magdalény nebo v kulturním domě.
Závěr prázdnin bude opět patřit Dni Českého 
Švýcarska, Böhmerlandům, Cross Parkmara-
tonu atd. Večerní koncert obstará Dan Bárta 
a skupina Alice. V září proběhne opět Prolíná-
ní světů a Václavské posvícení. A ještě před 
kulturně velmi bohatým adventním obdobím 
zahraje v našem kulturním domě známý fol-
kový zpěvák Karel Plíhal. Advent bychom 
pak chtěli začínat vzpomínkovým koncertem 
na pana profesora Ilju Hurníka, čestného ob-
čana našeho města, kterým si připomeneme  
100 let od jeho narození.

Jana Drobečková
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S VÁCLAVEM HIEKEM, 
SPOLUZAKLADATELEM A DLOUHOLETÝM PŘEDSEDOU KČT KRÁSNÁ LÍPA
Koncem loňského roku Klub českých tu-
ristů – odbor Krásná Lípa oslavil 40. výročí 
své činnosti. Co Tě při ohlédnutí za těmi 
desítkami let nejvíce potěšilo?

Čtyřicet let je v životě člověka dlouhá doba, ale 
při přípravě k výročnímu bilancování si člověk 
uvědomí, jak ten čas rychle uplynul. V turistice 
není materiálních odměn, ale turistika přináší 
zážitky, které se nedají koupit, musí se prožít. 
Turistika je kolektivním sportem pro každého. 
Když se ohlédnu zpět, je mnoho věcí, které 
mne potěšily. A byla by to dlouhá řada, ve které 
bych popisoval významné akce, od organizace 
velkých celostátních srazů a setkání, po akce 
klubové, přes úspěšné brigádnické aktivity až 
po mezinárodní spolupráci a naši "diplomacii", 
která klub posunula dál. Ale obecně mám ra-
dost z každé akce, která se vydaří, za každého 
nového člena. Ze všeho největší radost mám 
z naší turistické komunity, ve které jsem poznal 
spoustu skvělých lidí. Pro některé je turistika 
styl života.

Historie místního odboru ale nezačíná až 
před těmi zmíněnými 40 lety. Vím, protože 
jsem u toho byl v Praze v roce 2019 osobně 
přítomen, že do Síně slávy české turistiky 
byl uveden Horský spolek pro nejsever-
nější Čechy a zároveň i jeho zakladatel 
MUDr. Johann Hille, který mimochodem 
spolek vedl celých 40 let. Jak se to tak sta-
ne, že původní spolek, tehdy ještě v rámci 
rakousko-uherské monarchie, navíc v té 
době logicky německojazyčný, je takto mi-
mořádně oceněn?

Náš klub dostal při vzniku od „sudiček“ do vín-
ku dva atributy, a to jedinečnou krásu přírody 
naši okolní krajiny a odkaz Horského spolku 
pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für 
das nördlichste Böhmen). Klub českých turis-
tů má k uchování paměti dvě Síně slávy. A to 
oblastní síň KČT Ústeckého kraje, do této se 
pouze virtuálně uvádějí turistické osobnos-
ti Ústeckého kraje. Při ÚV KČT je Síň slávy, 
do které jsou uváděny osoby, které se v ději-
nách výrazně podílely na rozvoji turistiky, do 
síně jsou uváděny i kluby se staletou tradicí. 
V této prestižní Síni slávy české turistiky, na 
rozdíl od krajské, jsou jak osobnosti, tak kluby 
zveřejněny i se stručným popisem na tabulích. 
Podrobná historie výše uvedených subjektů je 
uložena v archivní knihovně na ústředí KČT. 
Uvedení MUDr. Johanna Hilleho do Síně slávy, 
ač mu tato pocta náležela, trvalo mnoho let, 
než se podařilo vyargumentovat to, že v ně-
meckém prostředí to byl sice německý klub, 
ale v rámci rakousko-uherské monarchie. Na 
základě historických faktů byl MUDr. Hille 
a potažmo krásnolipský (pokračující klub KČT 
Horského spolku) uveden do Síně slávy.
Krásnolipský klub turistů sice není formálně 
pokračovatelem Horského spolku, ale navazu-
je na jeho činnost. Horský spolek pro nejsever-
nější Čechy byl našemu klubu vždy inspirací 
a motivací k činnosti. Krásné je na turistice i to, 

že i po sto letech a výměně původního obyva-
telstva se nic nezměnilo.  Pohyb v přírodě, tou-
ha po poznání, komunitní setkávání, budování 
infrastruktury.

Ano, takže je na co navazovat. Vždyť jen 
údržba a péče o to, co zde vybudovali naši 
předchůdci, dnes by se řeklo moderně – tu-
ristickou infrastrukturu, vyžaduje spoustu 
času a nemalých prostředků. Jak to celé 
funguje?

Na tento dotaz by odpověď mohla být ob-
sáhlá tak, že by sama vydala na samostat-
ný článek. Činnost klubu se vždy dělila na 
část vlastivědně pohybovou a brigádnickou.                                                                                                          
Od počátku vzniku klubu členové během čty-
řiceti let postupně zrekonstruovali „dědictví 
po Horském spolku“. Klub dnes provozuje 
historické rozhledny a krajinu doplnil o další 
krajinotvorné prvky. Členové a přátelé turistiky 
jednu kapličku zrekonstruovali a druhou po-
stavili, v současné době udržují pět studánek 
(pramenů), dvě skalní vyhlídky, Köglerovu NS, 
vozíčkářskou stezku, starají se o hrob MUDr. 
J. Hilleho. Klub velkou měrou naplňuje úvodní 
preambuli náplně činnosti KČT, a to je vlasti-
vědný pohyb v přírodě a ochrana přírody. Ve 
směru k ochraně přírody bylo po dobu existen-
ce krásnolipského odboru odpracováno tisíce 
hodin.
K těmto aktivitám je potřeba zajistit i finanč-
ní prostředky. Když pomineme první aktivity 
k získání finančních prostředků, jimiž byl na-
příklad sběr druhotných surovin, sázení strom-
ků nebo pomoc v národním podniku Léčiva, 
získáváme je formou různých grantových pro-
gramů a dohod.

Ona je činnost klubu ale mnohem širší. Tře-
ba poslední velký počin, kterým je výstavba 
repliky kapličky sv. Antonína Paduánského 
ve Vlčí Hoře, na tzv. Kaprštálu. Jak tohle jde 
dohromady s turistikou – tedy hlavně cho-
zením, tak jak ji vnímá většina společnosti?

Náš klub měl štěstí na osobnosti, díky kterým 
se stal mezi ostatními odbory specifickým. 
Vždy k náplni naší činnosti patřily brigádnic-
ké aktivity. Namátkou k těm největším. Pět let 
jsme rekonstruovali prameny Křinice, v zapo-
menutí již téměř upadlo sedm let těžké práce 
na obnově skalní stezky v Kyjovském údolí. 
V Zadní Doubici bylo udržováno pietní mís-
to zemřelých při pochodu smrti, na Orlí věž 
byla do původního výklenku nainstalována 
upravená replika pamětní desky MUDr. Jo-
hanna Hilleho. Následovala generální oprava 
rozhledny na Vlčí hoře - nová střecha, nové 
dubové schody, nové dřevěné opláštění (včet-
ně nátěrů), vnitřní omítky, postupně v celé věži 
nová okna, výmalby interiéru, nové venkovní 
schodiště, vybetonování terasy před roz-
hlednou, nové vstupní dveře a ocelová mříž, 
elektrifikace rozhledny. Před rozhlednou nový 
altán a lavičky. Další velkou akcí byla v Zahra-
dách obnova památníku padlých v 1. sv. vál-

ce. Záchrana kapličky sv. Anny nad Dlouhým 
Dolem, byl odborně ošetřen náhrobek MUDr. 
J. Hilleho v Krásném Buku, deset let se klub 
stará o Köglerovu NS. Zatím posledním výraz-
ným počinem je replika kapličky sv. Antonína 
Paduánského ve Vlčí Hoře. Klub má ve svém 
portfoliu pět studánek, dvě vyhlídky, mnoho 
laviček a stará se o další turistickou infrastruk-
turu. Výčet aktivit není zdaleka celý. To vše se 
dá dělat, jen když má odbor členy jako je na-
příklad Jan Douda a Mikuláš Peterka.

Klub se aktuálně věnuje i přípravě dalšího 
zásadního nadregionálního projektu, a to 
ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem 
Krásná Lípa a obecně prospěšnou společ-
ností České Švýcarsko. Tím je tzv. Nová 
hřebenovka, tedy dálková trasa. Reaguje 
se tím na aktuální moderní trendy dálkové 
pěší turistiky. Můžeš nám to trochu přiblí-
žit?

Třináctého dubna 1902 se ve Varnsdorfu sešli 
zástupci německých horských a turistických 
spolků, které tehdy působily v severních Če-
chách a jižní Lužici. Společným cílem bylo na-
plánovat monumentální dálkovou cestu (Mod-
rou hřebenovku Blauer Kammweg). Aktéři se 
dohodli na trase vedoucí přes vrcholové partie 
Lužických hor. První část Modré hřebenovky 
byla navržena z Ještědu na Růžový vrch a mě-
řila kolem 60 km. Osnovatelé se dohodli na 
jednotném specifickém značení, které tvořil 
čtyřzubý modrý hřeben v bílém poli. V té době 
zřizovatelé trasy netušili, do jakých rozměrů 
se trasa rozroste a jakého doznají uznání. Cti-
hodná byla jednota k myšlence a její naplnění. 
Je potřeba vzít v úvahu, že trasa vedla mnoha 
územími soukromých vlastníků a že překračo-
vala i státní hranice. Přesto se rychle rozšiřo-
vala na obě strany, směrem do Krkonoš a na 
druhou stranu do Aše. Na páteřní stezku se po-
stupně napojovaly další značené cesty. Hustá 
síť značených cest, vybavena turistickým zá-
zemím, sloužila do konce druhé světové války. 
Vysídlením původního obyvatelstva zanikla.                                                                                                                         
Krásnolipský klub má dlouhodobě ve své nápl-
ní obnovu odkazu Horského spolku, a tak když 
přišel čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka 
(mj. čestný občan Krásné Lípy) s myšlenkou 
obnovy Modré hřebenovky s tím, že bude 
splňovat pravidla moderních certifikovaných 
dálkových tras, odbor KČT Krásná Lípa se 
rád k této aktivitě připojil a má zájem, aby tra-
sa vedla i naším městem. Bohužel realizace 
není snadná, především byrokraticky kompli-
kovaná. Bylo by dobré si vzít příklad z naších 
předků.

Aktuálně za sebou máme XVII. Mezinárodní 
zimní sraz turistů ČR. Jak jsi jako hlavní or-
ganizátor spokojen?

Je pravdou, že máme za sebou významnou tu-
ristickou akci, a to Mezinárodní zimní turistický 
sraz. Hodnotící zprávu teprve připravujeme 
a podrobnosti případně zveřejníme až v někte-
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rém z příštích vydání Vikýře. Jedno říci mohu, 
i přes složité podmínky se sraz povedl. To, co 
se od srazu očekávalo, bylo v rámci možností 
naplněno. Byl to zážitek z naší zimní krajiny, 
bylo to setkání turistů, byl připraven sportovní, 
poznávací a bohatý kulturní program. V nepo-
slední řadě to byla excelentní propagace na-
šeho regionu. V záhlaví propozice je napsáno 
mimo jiné, že akci pořádá KČT Krásná Lípa ve 
spolupráci s městem Krásná Lípa. Zde je nut-
no podotknout, že se nejednalo jen o formali-
tu. Město se finančně a svými zaměstnanci na 
akci podílelo stejnou měrou jako KČT. Jednalo 
se o jedinečnou symbiózu dvou pořádajících 
organizací. Myslím, že to takto všude nefun-
guje.

Na závěr, prosím, podělíš se o plány klubu 
pro letošní rok, případně do vzdálenější bu-
doucnosti?

Každý spolek, pokud nechce ustrnou, musí 
být aktivní, musí reagovat na vše, co by moh-
lo pro něj být přínosem. Dobré je mít činnost 
naplánovanou. Náš odbor má vždy v listopadu 
připraven rámcový program na následující rok. 
Operativně se přidávají další zajímavé akce, 
které iniciují naši cvičitelé a vedoucí. Těchto 
akcí se krom naších členů může zúčastnit i ši-
roká veřejnost.
Aby organizace mohla růst, potřebuje dvě 
věci. Členskou základnu, doplňovat ji (každý 
je osobností s novým přínosem) a mít dlouho-
letý plán pro budoucnost. K jeho realizaci je 
potřeba právě ta členská základna, a nikdy se 
nevzdávat a uvažovat, jak to jít může, ne jak 
to nejde. Když se k tomu přidá čas, trpělivost 
a správní lidé, splní se i snová přání. Ale vrať-

me se k otázce. V nejbližší době si díky panu 
Ing. Michalovi Osifovi, který nám nezištně po-
skytl vhodné prostory, budeme moci po mnoha 
letech zřídit potřebný archív a reprezentační 
kancelář. Máme podaný projekt na její vybave-
ní. Těšíme se na nový pramen Lužničky, šestý 
v naší péči. Dlouhodobě usilujeme o zřízení 
turistického muzea a na Maškově vrchu (Vá-
penný) o novou rozhlednu. A nakonec ještě 
jedno snové přání - před sto lety realizovala 

krásnolipská sekce Horského spolku za Čer-
nou branou (krásnolipský) most. Dle starého 
turistického průvodce ještě v roce 1936 vedly 
přes most tři turistické značky. Věřím, že při-
jdou lepší časy a oba břehy Křinice zase spojí 
most.

Děkuji za rozhovor a těším se na další spo-
lupráci.

Jan Kolář

NAŠI HASIČI ZASAHOVALI V PRŮMĚRU 5X ZA MĚSÍC
Z evidence událostí za loňský rok, u kterých 
zasahovala výjezdová jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Krásná Lípa vyplývá, že 
k zásahu vyjížděli naši hasiči v průměru 5x 
do měsíce. Celkem se účastnili 60 zásahů. 
Nejčastěji se jednalo o technickou pomoc 
v rámci integrovaného záchranného systému 

– 29 výjezdů, u požárů zasahovali v 16 
případech. Zbytek byly zásahy jiného typu. 
Celkem u vlastních zásahů strávili cca 100 
hodin. Výjezdová jednotka má v současnosti 
13 členů, velitelem je Václav Danita ml., 
jeho zástupcem Jiří Suda. Novým velitelem 
družstva je Marek Schlesinger. Při SDH 

funguje i kroužek mladých hasičů Soptíci.
Město Krásná Lípa děkuje hasičům za výše 
uvedené aktivity, i za spolupráci při technickém 
zajištění společenských akcí.

Jan Kolář

Typ události Počet 
účastí

Celkový 
čas (hod.)

Dopravní nehoda 
silniční 3 3:41

Ostatní mimořádné 
události (epidemie, 
nákazy a jiné)

1 10:47

Ostatní pomoc 3 0:39

Planý poplach 2 1:07

Požár 16 54:05

Technická pomoc 29 27:06

Únik ropných 
produktů 6 5:08

Celkem 60 102:33
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VÝSLEDEK TZV. BYZNYSU 
S CHUDOBOU

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
ROZDÁVALA RADOST 
SENIORŮM I V KRÁSNÉ LÍPĚ

Dopoledne 3. ledna se uvolnila další část 
zchátralého bytového domu v Kyjovské ulici 
350/81. Část zdiva dopadla i na frekventova-
nou krajskou komunikaci. Místo zajistili hasiči 
a policie, na výzvu velitele zásahu jsme tech-
nikou odstranili část střešní konstrukce, která 
bezprostředně hrozila pádem. Následně byl 
upraven průjezd v daném místě. Informovali 
jsme SÚS Děčín (správce komunikace), sil-
niční úřad a stavební úřad v Rumburku, který 
je kompetentní řešit stav objektu, který ohro-
žuje okolí.
Přesto, že k nájemníkům tohoto bytového 
domu (a nejen zde) od státu plynula štědrá 
sociální podpora bydlení, výsledek je žalost-
ný. Podobně jako snaha státních úřadů vy-
nutit na stávajících vlastnících zabezpečení, 
opravu popř. demolici objektu. Kompetence 
města jsou v tomto minimální, v zásadě jen 
k odvrácení akutního stavu nebezpečí, popř. 
k podávání podnětů příslušným úřadům.

Jan Kolář

Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata 
splnil vánoční přání i pěti seniorům v našich 
domech se sociální službou. Senioři převzali 
dárky – invalidní vozíky, relaxační křeslo, elek-
trický zvedák do vany, CD s koledami, držák 
na TV, pohovku, koberec a klec pro andulky. 
Všechny dárky udělaly velikou radost a mnoh-
dy vehnaly babičkám a dědečkům slzy do 
očí ze štědrosti, srdečnosti a lidské solidarity. 
Všem dárcům děkujeme.

Alena Jansová, osobní asistentka, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

KRABICE OD BOT 2021

Z DĚNÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU 

I letos se Kostka Krásná Lípa zapojila do vá-
noční sbírky Diakonie ČCE s názvem Krabice 
od bot. Na sběrném místě v Krásné Lípě jsme 
díky dárcům dokázali shromáždit přes 600 
krabic s vánočními dárky. Dárky byly určeny 
dětem z chudých rodin. Hlavní myšlenkou 
vánoční sbírky je solidarita mezi dětmi, které 
do krabice od bot vložily své již nepoužívané 
hračky, knížky, pastelky a možná pár sladkos-
tí. Všechny dárky byly krásně zabalené ve vá-
nočním papíru. Před svátky je do konkrétních 
rodin předali pracovníci sociálních služeb, te-
rénní pracovníci či pedagogové. Za poskytnu-
té dary děkujeme dětem i dospělým ze ZŠ Vý-
chodní Varnsdorf, ČCE Rumburk, studentům 
z Gymnázia Rumburk, SZŠ a OA Rumburk, 
SLŠ a SOŠ Šluknov, dětem z MŠ Sukova 
Rumburk a také řadě rodin a jednotlivců.
Dělá nám radost, že jsme mohli zprostředko-
vat předání vašich dárků tam, kde skutečně 
potěší.
Kateřina Luňáková, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Turnaje: V zimním čase se i přes jistá ome-
zení dané vládními nařízeními podařilo ve 
sportovním areálu uspořádat hned několik 
turnajů. Již v prosinci bylo možné se zúčastnit 
mikulášského a vánočního turnaje ve stolním 
tenise a nohejbalového turnaje „Krásnolipská 
basička“. Vše za podpory města Krásná Lípa 
a základní školy v Krásné Lípě. Sponzorsky se 
podařilo navázat spolupráci s místním pivova-
rem Falkenštejn, který na nohejbalový turnaj 
dodal výborný chladivý mok v několika varian-
tách – pro občerstvení během turnaje a pro vý-
herce. Školní jídelna zas pro všechny turnaje 
připravovala výborný gulášek a polévky, které 
vždy byly součástí startovného. Za všechnu 
podporu děkujeme. Zima ještě nekončí a my 

na ni plánujeme další turnaje. Sledujte infor-
mace o termínech a přijďte se podívat anebo 
se přímo zúčastnit.

Dětské kroužky: Děti mohou na areálu navště-
vovat hned několik kroužků a pravidelných 
sportovních aktivit. Působí tam Schrödingerův 
institut (basketbal, florbal), kroužek řecko-
římského zápasu a karate. Na areálu rovněž 
probíhají tenisové tréninky a navštěvovat je 
také možné atletický kroužek. Na kteroukoliv 
aktivitu pro děti se lze doptat osobně přímo na 
recepci areálu nebo na našem tel. čísle. Těší-
me se na vás.

Miloš Dušek a Vlastimil Šmalcl, 
Sportovní areál ČŠ

Fotografie z nohejbalového turnaje „Krásnolipská basička“, 18. 12. 2021
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V KRÁTKOSTI

ASISTENT PREVENCE 
KRIMINALITY 

KANCELÁŘ SENÁTORA 
ZA DĚČÍNSKO ZBYŇKA LINHARTA

NOVÝ KRÁSNOLIPSKÝ KLUB OTUŽILCŮ
V závěru minulého roku 23. prosince se zimě 
navzdory (teplota vzduchu -4 °C) ponořil do 
vod rybníku Cimrák nově založený klub krás-
nolipských otužilců DoDNA. Zároveň proběhl 
i 1. ročník běhu otužilců ze sportovního areálu 
okolo rybníku k molu, kde se členové ukázali 
nejen v oficiálních pruhovaných plavkách. Na 

zamrzlé hladině bylo potřeba vysekat díru, tep-
lota vody byla vyšší než vzduch, takže jsme se 
šli vlastně ohřát.  Kdo by se chtěl přidat, ozvě-
te se. Vítáme nové nadšence. Za zakladatele 
klubu Miloš Dušek, Aleš Kubica, Dana Bisová, 
Kateřina Kolářová a Miroslav Kaštánek. 

Při opravách školy mimo velký investiční projekt 
přístavby ZŠ pomáhají pracovníci našich TS 

Sekretariát na radnici prochází modernizací

Zimu využíváme i k větším opravám techniky

Zajímavá novinka v malé tělocvičně sportovní-
ho areálu – „zrcadlová stěna“

Nejbližší svoz separovaného odpadu 
se uskuteční: 3. 2. | 17. 2.

Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3. 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 
354 833, nebo na TS města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2021 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2022. 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 za 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

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU V případě potřeby můžete kontaktovat naše-

ho asistenta prevence kriminality na tomto  
telefonním čísle: 773 766 938.

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.krasna-
lipa

NABÍDKA 
MAJITELŮM PSŮ
Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí kaž-
dému majiteli psa, který má u nás zaplacený 
místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky 
na psí exkrementy. V případě zájmu vám bu-
dou vydány v pokladně na radnici nebo v kan-
celáři technických služeb v ulici Pletařská. Dě-
kujeme všem majitelům pejsků za používání 
sáčků na psí exkrementy. 
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TRANSFORMACE S VELKOU POMPOU
"Uhelné regiony projdou ohromnou pozitivní 
transformací." "Uhelné regiony dostanou na 
transformaci 40 miliard EURO!". Tak píší a já-
sají mnozí, včetně například jedné poslanky-
ně. Ano. Lze to vidět i takto optimisticky. Lidem 
se optimismus líbí. Optimismus je opium lid-
stva, známe. Ano, lze všemu horlivě přitakat.
Svérázným přitakáváním bylo proslulé i Radio 
Jerevan. Všechno byla pravda. I na otázku "Je 
pravda, že uhelné regiony dostanou na trans-
formaci 40 miliard EURO?" by RJ odpovědělo: 
"Ano, je to pravda". A dodalo po svém: "Jen se 
nejedná o 40 miliard EURO, ale o 40 miliard 
KORUN".
A protože to je 26x méně, než mnozí myslí, 
přidám i pár dalších poznámek, jak to je s po-
zitivní transformací v nějakém kontextu:
1.) Německo dá k příspěvku EU na tzv. "spra-
vedlivou" transformaci 33x více z národních, 
tedy vlastních, prostředků – 82 miliard EURO! 
Neboli v korunách – 2,1 bilionu! Vidí někdo 
nějaký rozdíl? Pro jistotu ještě jednou: Čes-
ko – 40 miliard korun na transformaci, vše jen 
z EU. Německo – přes 2100 miliard korun na 
transformaci. 97% z vlastních zdrojů. Podobně 
i v jiných uhelných zemích. Tam se pak může 
transformace skutečně podařit.
2.) Ekonomika navázaná na uhlí v našich 
uhelných regionech před útlumem vygenero-
vala jen za 1 rok stejný objem financí, jako celý 
příspěvek EU na celou dobu trvání programu 
transformace. Desítky let byly zisky z toho-
to v desítkách miliard "odkláněny" do centra 
a nám v regionu zůstalo především to zničené 
životní prostředí!
3.) Plán transformace se v regionu připravil 
během pár měsíců. Hlavně rychle! Nyní to pro 
změnu visí měsíce na ministerstvech. Hlavně 
pomalu. Opět. Místo důkladné přípravy probí-
halo všechno zase na poslední chvíli a v cha-
osu a hektičnosti. Tedy úředníci na to spěchali. 
A teď se v tom patlají. Rychlost není měřítko! 
Vyhnívání není měřítko!
4.) Rozhodující klíčový orgán není Krajské 
zastupitelstvo UK, ale tzv. Regionální stálá 
konference (RSK), která to schvaluje. Krajské 
zastupitelstvo UK to mělo na jednom jediném 
jednání, které si muselo navíc vynutit, a kde 
prošla jen velmi obecná informace. A pak už 
jen vzalo výsledky na vědomí.
5.) Cca polovinu z alokace pro ÚK (z 15,8 mi-
liardy korun) přiklepla RSK tzv. strategickým 
projektům. Jako třeba přípravu těžby lithia pro 
ČEZ (za 1,25 miliardy Kč) – těžbu nahradíme 
těžbou, pokrok nezastavíme… Přípravu Gi-
gafaktory pro ČEZ za dalších 1,25 miliard Kč, 
atd. To se to bude připravovat. Vedle podob-
ných obskurností předběžně přiklepla i několik 
tzv. měkkých projektů…, zatím to snad není 
definitivní.

6.) Pro porovnání v letech 1992–1998 proběh-
la (financovaná i Světovou bankou) investice 
do ekologizace uhelných elektráren (tepláren), 
z drtivé části na Severozápadu ČR (Karlovar-
ský a Ústecký kraj), ve výši cca 100 miliard Kč 
v tehdejších cenách. Dnes by to bylo v přepo-
čtu cca 300 miliard Kč. 300 miliard korun jen na 
ekologizaci zdrojů! Bez té omáčky o tzv. spra-
vedlivé transformaci. Oproti 300 miliardám na 
"odsíření" má dnes komplexní transformaci 
Ústeckého a Karlovarského kraje a úplný od-
chod od uhlí zajistit 20 miliard korun?
7.) Ve strukturálních fondech (SF) v rámci poli-
tiky soudržnosti, ve kterých je pro ČR na příští 
plánovací období 2021–2027 vyčleněno více 
než půl bilionu korun, někteří argumentují ve 
smyslu – už máte pro region svůj Fond spra-
vedlivé transformace, proč byste měli mít něco 
speciálního i ze strukturálních fondů a kohezní 
politiky? Proč? No protože strukturální fondy 
s o řád větší alokací (půl bilionem korun!) ne-
jsou určeny pro nic jiného, než pro chudé re-
giony a pro vyrovnávání rozdílů mezi regiony. 
Jsou určeny právě pro region, jako je ten náš.
A jen u nás se to zrovna potkává. Kombinace 
pokračujícího relativního úpadku Severozá-
padu, neřešení koheze a k tomu rychlý říze-
ný odchod od uhlí bez faktické pomoci státu 
(např. dle Německa – viz bod 1) v regionu jen 
prohloubí problémy.
Pro mnohé je to ale i tak velké množství pe-
něz. A nakonec nám budou stačit. Budeme 
vděční i za ty kosti pod stolem, co se hádat 
(když do ČR půjde rekordních bilion korun, tj. 
tisíc miliard korun!). Moravskoslezsko roste, 
Ústecký kraj na 8 let zamrzl a dosud neroztál...
Vidíte transformaci Ústeckého kraje už opti-
misticky? Nastane "ohromná pozitivní trans-
formace uhelných regionů"? Ona by mohla 
opravdu i nastat, když si přiznáme, jak věci 
doopravdy jsou, a na základě toho změníme 
dosavadní nefunkční a pokrytecké přístupy na 
funkční a realistické. Dokud se tak nestane, 
nemohu mít na ne-spravedlivou transformaci 
jiný, než takto kritický pohled.

Váš senátor 
Zbyněk Linhart

Osobní asistence
Domácí péče o seniory 

a osoby se sníženou soběstačností“
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302
Odborné sociální poradenství 

JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství

JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení

hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

cupalova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359

Retrostipendia 
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238
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 775 708 087

Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let

PO - PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com

telefon 774 020 265
Půjčovna kompenzačních pomůcek

telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček

praní, žehlení, mandl, úklidy
monika.likarova@seznam.cz 

telefon 607 234 516

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V  KRÁSNÉ 
LÍPĚ V  MOBILNÍ APLIKACI

Zajímavé knižní „novinky“ najdete i v soused-
ské knihovně na schodech radnice. Soused-
ská knihovna tam funguje již od roku 2017. 
Vznikla z darovaných knih a je vidět, že i starší 
knižní tituly si mohou najít svého čtenáře.

Stáhněte si mobil-
ní aplikaci Česká 
obec a  nechte se 
informovat o  ak-
tuálním dění nejen 
v  Krásné Lípě. 
Mobilní aplikace je 
zdarma ke stažení 
pro chytré telefony 

(tablety) s operačním systémem Android nebo 
iOS (iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním 
telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo 
„App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledá-
vači zadáte Česká Obec. Více informací na-
jdete na www.krasnalipa.cz.
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USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 6. 12. 2021
Zprávu o plnění úkolů  
Usnesení ZM č. 18 – 01/2021
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 16. a 17. ZM. 
Plán jednání ZM  
Usnesení ZM č. 18 – 02/2021
ZM schvaluje plán jednání zastupitelstva měs-
ta na rok 2022 dle přílohy a deleguje starostu 
města ke změně termínu zasedání v návaz-
nosti na aktuální epidemiologickou situaci či 
jiné nepředvídatelné situace. 
Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
za rok 2021  
Usnesení ZM č. 18 – 03/2021
ZM schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolního vý-
boru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 
2021 dle přílohy. 
Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 
2021 
Usnesení ZM č. 18 – 04/2021
ZM schvaluje Zprávu o činnosti Finančního vý-
boru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 
2021 dle přílohy. 
12. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení ZM č. 18 – 05/2021
ZM schvaluje 12. rozpočtové opatření rozpoč-
tu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.  
Rozpočet města Krásná Lípa pro rok 2022 
Usnesení ZM č. 18 – 06/2021 
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na 
rok 2022 v závazných ukazatelích rozpočtu, 
kterými jsou příjmy a výdaje jednotlivých or-
ganizačních složek v členění na provozní a in-
vestiční prostředky a účelově vázané prostřed-
ky jednotlivých akcí, v předloženém znění.
Rozpočet na rok 2022 předpokládá:
- celkové příjmy ve výši 92 687 tis. Kč,
- celkové výdaje včetně rezervních prostředků 
ve výši 126 687 tis. Kč,
- financování ve výši 34 000 tis. Kč (zůstatky 
na účtech města). 
Střednědobý výhled rozpočtu města na ob-
dobí 2023 - 2025 
Usnesení ZM č. 18 – 07/2021 
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
města Krásná Lípa na období 2023 - 2025 
v předloženém znění. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Dodatek č. 6 
zřizovací listiny  
Usnesení ZM č. 18 – 08/2021 
ZM schvaluje Dodatek č. 6 zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Krásná Lípa dle přílohy.  
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Dodatek č. 5 zři-
zovací listiny 
Usnesení ZM č. 18 – 09/2021 
ZM schvaluje Dodatek č. 5 zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace Kostka Krásná Lípa dle 
přílohy.  
Prodej části p. p. č. 2748/12 a části p. p. č. 
2751/8, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 18 – 10/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2748/12 
o výměře 7 m2 a části p. p. č. 2751/8 o výměře 
3 m2, vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu Rekon-
strukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská 
u čp. 121 Povodí Ohře, s. p., se sídlem Bezr-

učova 4219, Chomutov, IČ 70889988, za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 1 030 Kč. 
Veškeré náklady s prodejem hradí kupující. 
ZM schvaluje kupní smlouvu dle přílohy.  
Prodej p. p. č. 1348 a p. p. č. 1344, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 18 – 11/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1348 o výměře 
126 m2 a p. p. č. 1344 o výměře 360 m2, k. 
ú. Vlčí Hora Ivaně Lorencové, bytem Píškova 
1960/40, Praha 13 z důvodu zachování po-
zemků pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 2329/1, p. p. č. 1943/2 a p. p. 
č. 1948, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 18 – 12/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2329/1 o výmě-
ře 41437 m2, p. p. č. 1943/2 o výměře 1785 
m2 a p. p. č. 1948 o výměře 20294 m2, vše 
k. ú. Krásná Lípa Tomáši Krymovi, bytem Pi-
vovarská 105/11, Beroun z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 602/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 18 – 13/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 602/1 o výmě-
ře 1761 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Jiřímu a Daniele Kalvasovým, oba 
bytem Dittrichova 1059/21, Krásná Lípa z dů-
vodu zachování pozemku pro potřeby města.  
Prodej p. p. č. 535/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 18 – 14/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 535/1 o výmě-
ře 1038 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Miloslavu Kučerovi, bytem Přeštická 
1091/14, Praha z důvodu nesplnění podmínek 
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Prodej p. p. č. 687/1 a p. p. č. 687/2, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 18 – 15/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 687/1 o výměře 
242 m2 a p. p. č. 687/2 o výměře 227 m2, vše 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Martinu Kačmarovi, bytem Pražská 262/19, 
Krásná Lípa a Lucii Kačmarové, bytem Ne-
mocniční 1065/32, Krásná Lípa z důvodu za-
chování pozemků pro potřeby města.  
Prodej st. p. č. 290/2, p. p. č. 382/1, p. p. č. 
383/2 a p. p. č. 384, vše k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 18 – 16/2021 
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 290/2 o výmě-
ře 265 m2, p. p. č. 382/1 o výměře 1058 m2, 
p. p. č. 383/2 o výměře 79 m2 a p. p. č. 384 
o výměře 174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Martinu Kačmarovi, 
bytem Pražská 262/19, Krásná Lípa a Lu-
cii Kačmarové, bytem Nemocniční 1065/32, 
Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro 
potřeby města. 
Prodej p. p. č. 605/1, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 18 – 17/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 605/1 o výměře 
2355 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 
zřízení zahrady Jaroslavě Hněvkovské, bytem 
Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa a Janu Hněvkov-
skému, bytem Litošická 1, Praha 9 z důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města.  

Prodej části p. p. č. 1890/3 a části p. p. č. 
1893, vše k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 18 – 18/2021 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1890/3 
a části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Petru Švestkovi, by-
tem Nerudova 27, Krásná Lípa z důvodu za-
chování pozemků pro potřeby města. 
Změna usnesení 
Usnesení ZM č. 18 – 19/2021 
ZM schvaluje změnu v usnesení ZM č. 10-
12/2020 ze dne 8. 6. 2020, kterým se ruší ku-
pující Jiří Škvor z důvodu úmrtí. 
Zrušení usnesení 
Usnesení ZM č. 18 – 20/2021 
ZM ruší usnesení ZM č. 15-16/2021 ze dne 7. 
6. 2021 o prodeji části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí 
Hora z důvodu nezájmu žadatele.  
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 18 – 21/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
č. 2021/16/15 - 252 na vedení zemního ka-
belu komunikačního vedení v pozemku měs-
ta Krásná Lípa p. p. č. 390/1, k. ú. Krásný 
Buk, s firmou CETIN, a. s., Českomoravská 
2510/19, Praha, IČ 04084063, dle přílohy.
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 18 – 22/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 253 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní ko-
munikace p. p. č. 1528/1 a dalším pozemku 
p. p. č. 899, k. ú. Vlčí Hora, v Dlouhém Dole, 
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035 dle přílohy. 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 18 – 23/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 255 
na vedení zemního kabelu v pozemku místní 
komunikace p. p. č. 1573, k. ú. Vlčí Hora, na 
Sněžné, s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 18 – 24/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 2021/16/15 - 270 na vede-
ní zemního kabelu veřejného osvětlení v po-
zemku krajské silnice na p. p. č. 2748/10, k. ú. 
Krásná Lípa, s Ústecký kraj, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle 
přílohy. 
Odpadové hospodářství  
Usnesení ZM č. 18 – 25/2021 
ZM revokuje usnesení ZM č. 16 - 27/2021 ze 
dne 6. 9. 2021. ZM schvaluje, aby Svazek 
obcí Sever, se sídlem Lipová 422, Lipová, IČ 
70810141, jako zadavatel zajistil vypracování 
„ekonomicko-právní analýzy odpadového hos-
podářství Šluknovska“.
ZM schvaluje, aby Svazek obcí Sever, se 
sídlem Lipová 422, Lipová, IČ 70810141, 
zajistil podání žádostí o dotaci z Programu 
pro podporu odpadového hospodářství obcí 
v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, na 
spolufinancování „ekonomicko-právní analýzy 
odpadového hospodářství Šluknovska“.
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USNESENÍ Z  58. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 13. 12. 2021 
I. Hlavní program
Závěry z jednání 18. ZM  
Usnesení RM č. 58 – 01/2021 
RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 
18. ZM. RM ukládá Bc. Michaele Sochové, ve-
doucí FO, připravit návrh úpravy Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 58 – 02/2021  
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  p. p. č. 650/2 o výměře 336 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 650/3 o výměře 385 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1093/4 o výměře 436 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  část p. p. č. 2748/23 o výměře max. 35 m2, 

k. ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 772 o výměře cca 25 m2, k. ú. 

Krásná Lípa. 
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 58 – 03/2021   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 
-   část p. p. č. 1168/1 o výměře cca 410 m2, 
    k. ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1168/1 o výměře cca 1390 m2, 

k. ú. Krásná Lípa,
-  část st. p. č. 969/1 o výměře cca 50 m2, k. ú. 

Krásná Lípa.  
III. Různé
Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 
Usnesení RM č. 58 – 04/2021   
RM bere na vědomí průběh dodatečných 
a navazujících prací na akci „Infrastruktura 
ZŠ v Krásné Lípě - přístavba odborné učeb-
ny a zajištění bezbariérovosti“. RM schvaluje 
v souladu s čl. III., odstavcem 7 výjimku z Pra-
videl pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu města Krásná Lípa spočívající v pří-
mém zadávání provedení jednotlivých navazu-
jících prací vždy jednomu dodavateli. 
Parkoviště - Kyjov, Krásná Lípa - Centrum 
Českého Švýcarska - zhotovitel 
Usnesení RM č. 58 – 05/2021   
RM projednala Zprávu o posouzení a hod-

nocení nabídek na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu III. kategorie „Parkoviště - Kyjov, 
Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska“ 
vypracovanou komisí pro výběrová řízení. RM 
schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové 
ceny. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
č. 2021/11/14 - 347 s vítězným uchazečem, 
kterým je firma SaM silnice a mosty Děčín a. 
s., Oblouková 416/39, Děčín 2, IČ 25042751, 
dle přílohy. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 58 – 06/2021   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 344 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa, v ulici El. Krásno-
horské, s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.
Smlouva o budoucí kupní smlouvě 
Usnesení RM č. 58 – 07/2021   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě č. 2021/10/15 - 345 na odkoupení 
části pozemku p. p. č. 772, k. ú. Krásná Lípa, 
v ulici Pod Lipou, s firmou ČEZ Distribuce,  
a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 
přílohy.  
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 58 – 08/2021   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti č. 2021/10/15 - 346 na 
vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 
605/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, v místní části 
obce Dlouhý Důl, s firmou CETIN a. s., Česko-
moravská 2510/19, Praha, IČ 04084063, dle 
přílohy.  
Odstraňování havarijních stavů na elektro-
instalaci - dodatek  
Usnesení RM č. 58 – 09/2021   
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo č. 2021/11/18 - 194 na odstraňování 
havarijních stavů na elektroinstalaci a elek-
trických zařízeních s následnými opravami 
na budovách v majetku města s Miroslavem 
Pošíkem, Fűgnerova 1239/8, Rumburk, IČ 
13901010, dle přílohy.  

Smlouva o poskytnutí dotace na Snížení 
světelného znečištění III. etapa 
Usnesení RM č. 58 – 10/2021   
RM schvaluje smlouvu č. 2021/19/19 - 348 
(1200500054) se Státním fondem životního 
prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, 
IČ 00020729, o poskytnutí dotace na projekt 
Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa 
- Centrum Českého Švýcarska - Etapa III, dle 
přílohy.  
Výběr dodavatele svozu odpadů od r. 2022 
Usnesení RM č. 58 – 11/2021   
RM projednala protokol o jednání hodnoticí 
komise na nadlimitní veřejnou zakázku na 
„Zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění 
komunálních odpadů včetně nebezpečných na 
území města Krásná Lípa, přepravy a odstra-
nění sutě a izolačních materiálů ze sběrného 
dvora v Krásné Lípě“. RM schvaluje výběr 
dodavatele EKO servis Varnsdorf a. s., Sva-
topluka Čecha 1277, Varnsdorf, IČ 25042149 
a uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/19/15 - 350 
dle přílohy. 
Dispoziční oprávnění pro rok 2022 
Usnesení RM č. 58 – 12/2021   
RM schvaluje dispoziční oprávnění k rozpočto-
vým prostředkům organizačních složek a úče-
lovým akcím pro rok 2022 dle přílohy.
Odprodej techniky 
Usnesení RM č. 58 – 13/2021   
RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou 
nabídku malotraktor značky Yukon včetně pří-
slušenství Miloslavu Děkanovi, se sídlem Ted-
ražice 26, Sušice a schvaluje Kupní smlouvu 
č. 2021/33/17 - 337, dle přílohy. 
Cena starosty města 
Usnesení RM č. 58 – 14/2021   
RM schvaluje udělení Ceny starosty města 
panu Janu Doudovi za mimořádný celoživot-
ní přínos v oblasti zájmové a dobrovolnické 
činnosti. RM schvaluje udělení Ceny starosty 
města panu Mikulášovi Peterkovi za mimořád-
ný celoživotní přínos v oblasti zájmové a dob-
rovolnické činnosti. 
BOZP a PO 
Usnesení RM č. 58 – 15/2021   
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

ZM schvaluje spolufinancování „ekonomic-
ko-právní analýzy odpadového hospodářství 
Šluknovska“ ve výši 40 000 Kč.  
Místní energetická koncepce 
Usnesení ZM č. 18 – 26/2021 
ZM revokuje usnesení ZM č. 16 - 36/2021 ze 
dne 6. 9. 2021.ZM neschvaluje spolufinan-
cování a realizaci projektu z programu MPO 
EFEKT 2 na rok 2021 s názvem „Zpracování 
místní energetické koncepce pro město Krás-
ná Lípa“. 
Dotační program na opravy fasád, střech 
a oplocení v roce 2022 
Usnesení ZM č. 18 – 27/2021 
ZM schvaluje Dotační program na opravy fa-
sád, střech a oplocení v roce 2022, dle přílohy. 
Dotační program spolky 2022 
Usnesení ZM č. 18 – 28/2021 

ZM schvaluje Dotační program na podporu kul-
turní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci 
s mládeží v roce 2022, dle přílohy. 
Asistent prevence kriminality  
Usnesení ZM č. 18 – 29/2021 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z progra-
mu Prevence kriminality 2022 na projekt Krás-
ná Lípa - Asistent prevence kriminality 2022. 
Celkové náklady na projekt budou v maximální 
výši do 340 000 Kč. ZM schvaluje spoluúčast 
města v maximální výši 10% z celkových ná-
kladů z organizační složky 0390. 
Dotace  
Usnesení ZM č. 18 – 30/2021 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace 
na zajištění činností v oblasti cestovního ruchu 
a provoz Domu Českého Švýcarska v roce 
2022 ve výši 800 000 Kč společnosti České 

Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, 
Krásná Lípa, IČ 25436911 a schvaluje uzavře-
ní Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/15/21 - 339 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná 
Lípa dle přílohy. 
Dittrichova hrobka  
Usnesení ZM č. 18 – 31/2021 
ZM bere na vědomí informaci o nesplnění 
podmínek pro uzavření smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě ve věci daru pozemku pod 
Dittrichovou hrobkou.
ZM ukládá starostovi města jednat s Omnium, 
z. s. o dalším postupu při rekonstrukci Dittri-
chovy hrobky.

Místostarostka města: Jana Drobečková 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jakub Melichar, 

Mgr. Richard Nagel
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o poskytování služeb na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 
č. 2014/19/13 - 355 s dodavatelem Martinem 
Markvartem, se sídlem U Hřiště 21, Děčín, IČ 
68977549, dle přílohy.  
Vikýř 
Usnesení RM č. 58 – 16/2021   
RM projednala informaci místostarostky města 
Jany Drobečkové k zajištění informovanosti 
občanů prostřednictvím Krásnolipského půl-
měsíčníku Vikýř a elektronických médií. RM 
schvaluje Zásady pro vydávání Vikýře, dle 
přílohy. 
Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změna 
ceny 
Usnesení RM č. 58 – 17/2021   
RM schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o po-
skytování stravování mezi městem Krásná 
Lípa a příspěvkovou organizací Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa, s účinností od 
1. 1. 2022.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – rozpočet 2022 
Usnesení RM č. 58 – 18/2021   
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organiza-
ce Kostka Krásná Lípa pro rok 2022 dle pří-
lohy.

RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
na roky 2023 – 2025 dle přílohy.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – odpisový plán 
2022 
Usnesení RM č. 58 – 19/2021   
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2022 
dle přílohy a schvaluje odvod z odpisů ve výši 
124 788 Kč. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - rozpočet 2022 
Usnesení RM č. 58 – 20/2021   
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organi-
zace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa pro rok 2022 dle přílohy.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
příspěvkové organizace Základní škola a Ma-
teřská škola Krásná Lípa dle přílohy. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 
2022 
Usnesení RM č. 58 – 21/2021   
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy a sou-
časně schvaluje odvod z investičního fondu 
v celkové výši 1 133 932,92 Kč. 

Změna projektu Základní školy  
Usnesení RM č. 58 – 22/2021 
RM schvaluje podání žádosti o změnu projek-
tu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti (C
Z.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013112) v části vy-
bavení, dle přílohy.  
13. rozpočtové opatření  
Usnesení RM č. 58 – 23/2021   
RM schvaluje 13. rozpočtové opatření rozpoč-
tu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.  
Zpráva o plnění úkolů z 56. RM  
Usnesení RM č. 58 – 24/2021   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů RM 
předloženou Janou Drobečkovou, místosta-
rostkou města, dle přílohy. 
 IV. Informace
Informace   
RM projednala zápis z jednání Společenské 
komise ze dne 7. 12. 2021

Jan Kolář, 
Jana Drobečková

I. Hlavní program
Změna projektu základní školy  
Usnesení RM č. 59 – 01/2022   
RM bere na vědomí informaci o schválení žá-
dosti o změnu č. 3 v projektu Infrastruktura Zá-
kladní školy v Krásné Lípě - přístavba odborné 
učebny a zajištění bezbariérovosti. 
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu 
OVIŽP, zajistit výběrové řízení na dodavatele 
multimediálního zařízení tzv. Věda na kouli.  
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 253/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 02/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 253/1 o výměře 222 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Ladislavu Bilkovi, 
bytem Křižíkova 1046/2, Krásná Lípa za cenu 
33 300 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 03/2022   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1297 
o výměře 450 m2, k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem zřízení zahrady Kamile Sojkové, bytem 
Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa. 
Pronájem části st. p. č. 284 a p. p. č. 379/1, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 04/2022   
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 284 o vý-
měře 860 m2 a p. p. č. 379/1 o výměře 470 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahra-
dy Martinu Kočkovi, bytem Kvapilova 779/15, 
Krásná Lípa. 
Pronájem části p. p. č. 404/4, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 05/2022   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 404/4 
o výměře 30 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Janě Krupové, bytem Frindo-
va 979/4, Krásná Lípa. 
Pronájem části p. p. č. 1893 a části p. p. č. 
1890/3, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 06/2022   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1893 
o výměře 460 m2 a části p. p. č. 1890/3 o vý-
měře 450 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Lukáši Klugemu, bytem Roo-
seveltova 550/12, Krásná Lípa. 
Pronájem části p. p. č. 2751/4, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 07/2022   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2751/4 
o výměře 250 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
podnikání - doplňková plocha k objektu Alšova 
čp. 22 firmě Balox, spol. s r. o., se sídlem Kuní-
nova 1723, Praha 4, IČ 25799924 s tím, že ná-
jemce bude upozorněn na omezení využívání 
pozemku z důvodu vedení kanalizačního řadu. 
Prodloužení platnosti smlouvy 
na pronájem pozemku 
Usnesení RM č. 59 – 08/2022   
RM neschvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu 
pozemku č. 2011/23/15 - 338 (nájemce Pavel 
Daněk, Bytem Pobřežní 15, Jablonec nad Ni-
sou).  
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 59 – 09/2022   
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy 
o nájmu pozemku č. 2013/23/25 - 346 (nájem-
ce Lukáš Kluge, Rooseveltova 55/12, Krásná 
Lípa) ke dni 31. 1. 2022. 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 59 – 10/2022   
RM vyhlašuje záměr obce prodat p. p. č. 865/3 
o výměře 1537 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 59 – 11/2022   
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlou-
vy na byt č. 4, Kyjovská 625/53, nájemník Mi-
chal Falta, bytem Rolnická 56/35, Rumburk, 
k 31. 3. 2022. 
Byty - pronájem - byt č. 2, Dittrichova 285/2 
Usnesení RM č. 59 – 12/2022   
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Dittrichova 
285/2, Michalovi Technikovi, bytem Hládkov 
993/13, Praha 6, po ukončení renovace bytu, 
v obecním zájmu po dobu zaměstnání u Kraj-
ské zdravotní, a. s., pracoviště Rumburk. Veš-
keré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady. 
Nebytové prostory - nájemné 
Usnesení RM č. 59 – 13/2022   
RM se seznámila se žádostí organizace Kostka 
Krásná Lípa, p. o. a neschvaluje snížení sazby 
nájemného o 50% na období 01-03/2022 u ne-
bytového prostoru č. 2, Masarykova 1094/4. 
Nebytové prostory - změna nájemní 
smlouvy 
Usnesení RM č. 59 – 14/2022   
RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 2014/22/26 
- 149 ve Znění změny č. 1 (úplné nové znění) - 
nájemce Pavlína Švecová, se sídlem Křinické 
náměstí 248/1, Krásná Lípa. 
Nebytové prostory - schválení podnájmu 
Usnesení RM č. 59 – 15/2022   
RM schvaluje Pavlíně Švecové podnájem čás-
ti nebytového prostoru č. 6, Křinické náměstí 
248/1, pro Janu Starcovou, bytem Úzká 28/3, 
Rumburk, za účelem provozování kosmetiky 
a nehtové modeláže, a pro Andreu Milcovou, 
bytem Bendlova 438/7, Krásná Lípa, za úče-
lem provozování kadeřnictví, obě smlouvy na 
dobu neurčitou, nejdéle po dobu platnosti ná-
jemní smlouvy. 



strana 12 leden 2022
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

Informační měsíčník 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. Redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz  
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

III. Různé
Zrušení usnesení 
Usnesení RM č. 59 – 16/2022   
RM ruší usnesení RM č. 56-03/2021 ze dne 
25. 10. 2021. 
Směna pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 59 – 17/2022   
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky:
-  p. p. č. 186/2 o výměře 1571 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 1791/2 o výměře 25314 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 1742/2 o výměře 1291 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  část p. p. č. 1742/1 o výměře cca 12000 m2, 

k. ú. Krásná Lípa, za
-  p. p. č. 1837 o výměře 5973 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1844/8 o výměře 3271 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 1771 o výměře 6256 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1772 o výměře 5051 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1798 o výměře 2046 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 1796 o výměře cca 1100 m2,  

k. ú. Krásná Lípa.
Byty - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 59 – 18/2022   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
35, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o veli-
kosti 1+1 (29,49 m2, sazba 70 Kč/m2).
Kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služ-
by se skládá při podpisu nájemní smlouvy. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. Byt je vhodný pro max.  
2 osoby. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 59 – 19/2022   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy. 
Parkoviště - Krásný Buk Etapa I., Krásná 
Lípa - Centrum Českého Švýcarska - výzva 
Usnesení RM č. 59 – 20/2022   
RM schvaluje výzvu k podání nabídky, zadá-
vací dokumentaci pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Parkoviště - Krásný Buk Etapa I., 
Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska“, 
dle přílohy. 
Parkoviště - Krásný Buk Etapa I., Krásná 
Lípa - Centrum Českého Švýcarska - pře-
ložka CETIN 
Usnesení RM č. 59 – 21/2022   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací č. 
2022/11/14 - 5 s firmou CETIN a. s., Českomo-
ravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063, 
dle přílohy. 
Vrácení jistiny na výstavbu RD 
Usnesení RM č. 59 – 22/2022   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 138 
900 Kč panu Michalu Rückerovi a Barboře 
Rückerové, oba bytem Kyjovská 384/25, Krás-
ná Lípa. 
Dotace na výstavbu RD 
Usnesení RM č. 59 – 23/2022   
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní 

smlouvu č. 2022/15/15 - 6 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2022 pro 
Dotační program na podporu výstavby rodin-
ného domu panu Radimu Breitemu, Alejní 739, 
Krupka a paní Leoně Hlavové, Sněhurčina 
707/67, Liberec, dle přílohy. 
Nemocniční 1149/12a - Teplo a TUV 
Usnesení RM č. 59 – 24/2022   
RM bere na vědomí Dohodu o ukončení kupní 
smlouvy č. 2002/34/19 - 174, se společností 
KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA s. r. o. k 31. 12. 2021 
na odběr tepla a TUV pro objekt Nemocnič-
ní 1149/12a, Krásná Lípa z důvodu převodu 
objektu na Společenství vlastníků jednotek 
Nemocniční 1149, Krásná Lípa, IČ 14005620, 
které bylo schváleno usnesením ZM č. 17-
02/2021 ze dne 11. 10. 2021. 
Ceník kominických prací 
Usnesení RM č. 59 – 25/2022   
RM schvaluje Ceník kominických prací ke 
smlouvě č. 99/11/19 - 223 firmy kominictví Brů-
na s. r. o., Třídy 9. května 1160/59, Rumburk, 
který je platný od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 
Smlouva o podmínkách prodeje 
okrasných rostlin 
Usnesení RM č. 59 – 26/2022   
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmín-
kách prodeje školkařských okrasných rostlin 
na rok 2022 č. 2022/34/14 - 1 s firmou Ing. Jan 
Švejkovský - Jena firma služeb, se sídlem Bo-
lívarova 2092/21, Praha 6, IČ 16471636, dle 
přílohy. 
Zimní údržba komunikací 
Usnesení RM č. 59 – 27/2022   
RM bere na vědomí korespondenci s Mgr. Bc. 
Mirkou Novákovou ve věci zimní údržby komu-
nikací. 
Dodatek ostraha objektů 
Usnesení RM č. 59 – 28/2022   
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě na os-
trahu pomocí PCO s firmou JAPEX, Hvozdíko-
va 835, Liberec, IČ 1206620, dle přílohy. 
JSDH Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 59 – 29/2022   
RM bere na vědomí přehled zásahů JSDH 
Krásná Lípa za rok 2021. 
Výroční zpráva za rok 2021 
Usnesení RM č. 59 – 30/2022   
RM schvaluje výroční zprávu v oblasti posky-
tování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
v platném znění za rok 2021. 
Společenská komise 
Usnesení RM č. 59 – 31/2022   
RM jmenuje Dagmar Hofmanovou členkou 
Společenské komise. 
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
Usnesení RM č. 59 – 32/2022   
RM schvaluje uzavření Pojistné smlouvy 
pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za 
škodu způsobenou zaměstnavateli - OBB 
č. 2022/12/19 - 2 s pojišťovnou Kooperativa 
pojišťovna a. s., se sídlem Pobřežní 665/21, 
Praha 8, IČ 47116617, dle přílohy. 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol 
za rok 2021 
Usnesení RM č. 59 – 33/2022   
RM bere na vědomí zprávu o výsledcích fi-
nančních kontrol za rok 2021 dle přílohy. 

14. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení RM č. 59 – 34/2022   
RM schvaluje 14. rozpočtové opatření rozpoč-
tu města Krásná Lípa na rok 2021 dle přílohy. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
- odpisový plán 2022 
Usnesení RM č. 59 – 35/2022   
RM revokuje usnesení RM č. 58 - 21/2021 ze 
dne 13. 12. 2021.
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy a sou-
časně schvaluje odvod z investičního fondu 
v celkové výši 1 127 505,37 Kč. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádost o návrat-
nou finanční výpomoc 
Usnesení RM č. 59 – 36/2022   
RM bere na vědomí podání žádosti p. o. Kost-
ka Krásná Lípa o poskytnutí návratné finanč-
ní výpomoci od Ústeckého kraje na mzdy za 
01/2022 související s výkonem bezplatných 
sociálních služeb. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - čerpání 
rezervního fondu  
Usnesení RM č. 59 – 37/2022   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. čer-
pání rezervního fondu v jeho plné výši k časo-
vému překlenutí rozdílů mezi výnosy a nákla-
dy z důvodu výpadku financování sociálních 
služeb ze strany státu v době rozpočtového 
provizoria. 
Platový výměr 
Usnesení RM č. 59 – 38/2022   
RM schvaluje v souladu s nařízením vlády ze 
dne 29. 12. 2021, kterým se mění některá naří-
zení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě a státních za-
městnanců platový výměr RNDr. Ivaně Jäcke-
lové, ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa s účinností od 1. 1. 2022.
Mzdový výměr 
Usnesení RM č. 59 – 39/2022   
RM schvaluje mzdový výměr Haně Volfové, 
ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa s účinností 
od 1. 1. 2022. 
Kulturní dům 
Usnesení RM č. 59 – 40/2022   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu na pravidelné zkoušky FS Luži-
čan dle přílohy. 
Kulturní dům 
Usnesení RM č. 59 – 41/2022   
RM bere na vědomí využití kulturního domu 
v měsíci únoru 2022 dle přílohy. 
Plnění úkolů 
Usnesení RM č. 59 – 42/2022   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 57. RM dle přílohy. 
IV. Informace
Informace 
RM projednala následující informaci a zápis: 
-  nezaměstnanost v jednotlivých územích 

okresu Děčín k 31. 12. 2021,
-  zápis z jednání Společenské komise ze dne 

4. 1. 2022.

Jan Kolář
Jana Drobečková


