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POVODNĚ A SUCHA – DVĚ STRANY TÉŽE MINCE
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ÚTERÝ 7. ČERVNA

V několika posledních  letech  jsme měli mož-
nost  zažít  na  vlastní  kůži  významné  povo- 
dně  i  velmi  suchá období. V obou případech 
jde  z  určitého  pohledu  o  totožný  problém  se 
stejnou příčinou, a tím je způsob hospodaření 
s vodou v krajině, ale samozřejmě  i  ve měs-
tech. V minulých desetiletích se ve velké míře 
meliorovalo, rušily se meze a remízky, narov-
návaly  se  vodní  toky,  vysoušely  se  rybníky 
a tůně. Pro to vše najdeme příklady i v těsné 
blízkosti  našich  domů.  Stačí  se  podívat  na 
běžně  dostupné  historické  mapy  a  uvidíme, 
kolik a kde bylo v Krásné Lípě a okolí rybníků 
a vodních nádrží. Třeba Kamenná Horka nebo 
Kyjov – spoustu bezpřítokových  rybníčků  tzv. 
nebáků či dešťáků dnes nenajdete, bez dosta-
tečného přítoku  vody  je bývalé  koupaliště  za 
fotbalovým hřištěm,  stejně  tak  bývalé  koupa-
liště pod Vlčí horou (tento rybník jsme nedáv-
no koupili od Lesů ČR) nebo podobně zaniklé 
historické  koupaliště  v  Kyjově  na  křižovatce 
s  Dlouhým  Dolem.  V  kombinaci  se  změnou 
hospodaření,  kdy  se  téměř  nikde  v  katastru 
na  polích  nehospodaří,  neprobíhá  orba,  jen 
se seká tráva a probíhá pastva, dochází k vý-
razně zmenšenému zadržování vody v krajině, 
voda se nevsakuje, postupně a rychle odtéká, 
buď po povrchu nebo trubkami či koryty potoků 
pryč.
Rozsáhlé svažité luční areály směrem na Ryb-
niště a Doubici jsou odvodňovány z podstatné 

části směrem k městu do Křinice, dále do Labe 
a Severního moře. Výjimkou je Lužnička (lesy 
nad ulicí El. Krásnohorské), která je odvodňo-
vána přes Tůň č. 5 do Velkého rybníka a dále 
jako  jediná  z  Krásné  Lípy  přes  Sprévu  do 
Baltského moře. Právě voda z těchto luk přes 
rybník Cimrák v kombinaci s odvodněním les-
ních porostů na Studánce zvedá prudce vodní 
hladinu Křinice při vydatných dlouhodobějších 
srážkách  nebo  i  při  bleskových  povodních 
v letních bouřkách. Občas se pak valí i zahra-
dami a mezi domy. Především pak od náměstí 
níže do Krásného Buku a Kyjova vznikají ne-
příjemné krizové stavy a škody.
Zpomalení odtoku vody z krajiny, její zadržení 
pro  postupný  vsak  či  pomalý  odpar  jsou  zá-
kladními opatřeními pro dílčí eliminaci povodní 
i sucha.
Některá  opatření  se  již  provádí  či  provedla. 
V minulých  letech  se  revitalizovala  řada  ryb-
níků  v  majetku  města  (Cimrák  je  největší), 
obnovily se  tůně ve Vlčí Hoře za Nobilis Tilia 
a pod silnicí směrem k Dlouhému Dolu, zde ve 
spolupráci s CHKO. Rybníčky a tůně obnovují 
i farmáři, lze to dobře pozorovat na Kamenné 
Horce. Město má připravenu projektovou do-
kumentaci  na  revitalizaci  přehrady  v  Kyjově, 
čekáme na stavební povolení na rekonstrukci 
rybníka Šiml v Dlouhém Dole. V rámci probí-
hajících  příprav  pozemkových  úprav  ve  spo-
lupráci  se  Státním  pozemkovým  úřadem ČR 

jsou diskutovány další možné úpravy – průle-
hy, meze, aleje, remízky.
I přímo ve městě se snažíme zavádět k přírodě 
ohleduplná řešení. Dobrým příkladem je pou-
žívání  vegetační  vsakovací  dlažby  na  všech 
nově budovaných parkovištích a plochách, kdy 
se voda postupně vsakuje do podloží a neod-
téká do kanalizace nebo využití tzv. dešťovky 
(v rámci rekonstrukce ZŠ).
Nově připravujeme projekt na zpomalení odto-
ku vody z rybníka Cimrák v prostoru mezi ulice-
mi Pražská a Dittrichova. Voda z rybníka dnes 
odtéká  přímým  kamenným  korytem  směrem 
k náměstí. Připravili  jsme řešení, kdy v rámci 
území dojde k významnému zpomalení odto-
ku, voda se zadrží a rozlije v několika nových 
tůních. Více  je patrné z připojeného obrázku. 
Nemalý  bude  i  ekologický  (ideální  prostředí 
pro ohrožené obojživelníky) a estetický přínos, 
spojený  s  kultivací  prostředí  a  zvýšením  re-
kreační role nevyužívaného prostoru v centru 
města. Kousek od náměstí tak vznikne zajíma-
vý kout přírodního prostředí, kde na naučných 
tabulích  přiblížíme  problematiku  hospodaření 
s vodou v krajině.
V současné době čekáme na vydání  staveb-
ního  povolení.  Budoucí  financování  je  před-
pokládáno prostřednictvím dotací ze Státního 
fondu ŽP.

Jan Kolář, starosta

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
MÁ MĚSTO POD KONTROLOU
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PŘIPOMÍNKA HISTORICKÉ TRAGÉDIE 

PIETNÍ AKT NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ 

JARNÍ KONCERT 
ZAPLNIL 
KULTURNÍ DŮM 

Údržbou  pietního  místa  a  položením  kytice 
u památníku v Kyjovském údolí jsme 28. dub-
na uctili vzpomínku na 77. výročí tzv. Pochodu 
smrti.
Pochod  smrti  vedl  z  koncentračního  tábora 
Schwarzheide u Drážďan do Terezína, na jeho 
počátku 18. dubna 1945 stálo 300 vězňů, ale 
8. května 1945 se osvobození v Terezíně do-
čkala jen necelá polovina. V Kyjovském údolí, 
kam zubožený průvod dorazil 23. dubna 1945 
odpoledne, bylo strážemi SS zavražděno osm 
účastníků pochodu, kteří už neměli sil pokra-
čovat.
Pietní místo v roce 2006 nově obnovilo město 
Krásná Lípa společně s Židovskou obcí Pra-
ha.

Na městském hřbitově u památníku proběhla 
v neděli 8. 5. 2022 připomínka 77. výročí ukon-
čení II. světové války a 80 let od vypálení Lidic. 
Slavnostní proslov přednesl pan Karel Jarolí-

mek, státní hymna a další hudební doprovod 
zazněl  v  podání  Krásnolipského  komorního 
sboru. Květiny za město Krásná Lípa položili 
senátor Zbyněk Linhart a starosta Jan Kolář.

Krásnolipský komorní sbor a pě-
vecký sbor N. T. C. Gymnázium 
Rumburk,  které  dirigoval  Mi-
chal  Janiš  a  klavírní  doprovod 
zajistila  Tereza  Rauch,  před-
vedly  v  neděli  29.  května  2022 
v kulturním domě pestrou směs 
skladeb  s  písní  různých  žánrů. 
Program  zpestřilo  i  vystoupení 
několika  hostů.  Zaplněný  sál 
účinkující  odměnil  velkým  pot-
leskem.

PODĚKOVÁNÍ
Z  důvodu  kůrovcové  kalamity  nebylo možné 
nalézt  pro  letošní  stavění májky  ten  správný 
strom  –  tradiční  akce  FS  Lužičan  a  našich 
dobrovolných  hasičů  byla  v  ohrožení.  Díky 
obci Doubice, která nám letos májku darovala, 
byla tradice zachráněna. Tímto děkujeme obci 
Doubice  a  jejímu  starostovi  Janu  Drozdovi 
a věříme, že příští rok se opět u stavění máj-
ky společně sejdeme a v této tradici budeme 
pokračovat.

Stavění májky patří k tradičním akcím. Čle-
nové folklorního souboru Lužičan a krásnolip-
ských hasičů 30. dubna společně průvodem 
májku přinesli před Dům Českého Švýcarska 
kde jí vztyčili. Pod vztyčenou májkou vystoupil 
Lužičan, zapletl ji stuhami a s pomocí zájemců 
z přihlížející veřejnosti jí poté i rozpletl
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ROZHOVOR STAROSTY MĚSTA JANA KOLÁŘE S KARLEM JAROLÍMKEM

Tak od začátku: co je vlastně kronika? Ze 
školy si asi každý pamatujeme tu Kosmovu 
nebo Dalimilovu, která byla dokonce ver-
šovaná. Je až neuvěřitelné, že se mnohé 
dochovaly až do dnešních dnů navzdory 
válkám, požárům či náboženským a spo-
lečenským změnám. To je docela prestižní 
„literární žánr“, dá se říct.

Tos´ mne docela dostal, protože nejtěžší bývá 
přesně  pojmenovat  věci  běžné.  Kdysi  jsem 
dával  ve  slohu  žákům  podobné  úkoly,  např. 
vysvětlit  dvěma  –  třemi  větami,  co  je  to  kla-
divo. Mordovali  jsme se s tím dost dlouho ve 
snaze říci to přesně, stručně a jasně. Zkusme 
si  představit,  jak  bychom  kratičce  písemně 
srozumitelně  a  přesně  vysvětlili,  co  je  třeba 
špendlík.
Ale  k  věci:  kronika,  jak  praví  Ottův  Slovník 
naučný,  „jest  dílo  dějepravné,  stojící  na  sta-
novisku prostě referujícím.“ A události se v ní 
zachycují chronologicky. Proto také základním 
oddílem naší kroniky  je období  jednoho  roku 
členěné  na  měsíce.  Co  rok,  to  jedna  kniha, 
protože naše kronika se tiskne. Hezky, na dob-
rém papíru, barevně, přehledně. Má to  jednu 
nevýhodu:  všechny  listiny,  fotografie  apod. 
jsou tam pouze v reprodukci, nikoli v originá-
le. Na straně druhé je to u novinových článků 
výhoda, protože dnešní denní tisk se ve snaze 
dosáhnout  láce dělá na poměrně nekvalitním 
papíru  a  jeho  čitelnost  klesá  s  časem.  Nu, 
a pokud se kroniky ať již ty minulé či vznikající 
dnes vůbec zachovají,  je  to  jeden z cenných 
zdrojů  poznání  historie,  byť  tam  bývá  obsa-
žen i osobní názor kronikářův. Fakta jsou ale 
neměnná. Třeba: Krásná Lípa byla povýšena 
na město v roce 1870, to je fakt, se kterým už 
nikdo nic neudělá.

Kroniku jsi, k mé velké radosti a obrovské 
úlevě převzal před několika lety. Získat 
kronikáře je v dnešní době velký oříšek, 
který řada obcí nedokáže rozlousknout. 
Převzal jsi ji po dlouholetém skvělém kro-
nikáři panu Ivanu Jaklovi, který nedávno, 
bohužel, zemřel v požehnaném věku 90 let. 
Komunikují spolu kronikáři, předáváte si 
zkušenosti na nějaké zájmové platformě?

Ještě k panu Jaklovi: on vedl kroniku dlouhých 
17  let,  a  svým  krásným  písmem  zachycoval 

vše  podstatné,  doplňoval  to  nalepenými  vý-
střižky  z  tisku,  obrázky  apod.  On  také  nád-
herně kreslil a maloval. Občas jsem, byli jsme 
sousedé, k němu chodil na radu například ve 
věci grafického rozvržení stránky apod. Pokud 
vím,  neexistují  nějaká  organizovaná  setkání 
kronikářů.  Bývalo  to  kdysi,  dokonce  býva-
la  i  odborná  školení,  a  i  když  to  někdy mělo 
charakter jisté glajchšaltace, bylo to užitečné, 
zejména pro tok  informací  jak ve smyslu ver-
tikálním (kronikáři ↔ vrchnost), i pro výměnu 
názorů  a  zkušeností.  Zákon  přikazuje  obcím 
vést kroniku, ale nic víc není nikde v podsta-
tě řečeno. Takže vlastně jde o jakousi lidovou 
tvořivost, což ovšem není dehonestující vyjá-
dření stavu. A to, že se kronikáři nesetkávají, 
je chyba, i když vím, že by to nebylo vždycky 
zábavné a užitečné.

Psaní městské kroniky má jistá obecná pra-
vidla, můžeš nám prosím přiblížit rámec té 
činnosti?

Zákon  o  kronikách  obcí  je  starý  16  let  a má 
šest  paragrafů,  z  nichž  jen  čtyři  něco  říkají. 
Kronika se může vést  jako ručně psaná, jako 
tištěná  nebo  elektronicky  vedená.  O  zápisu 
rozhoduje  obec,  zápis  se  pořizuje  nejméně 
jednou  za  rok,  toť  vše  podstatné  ze  zákona. 
Předpisy  související  nejsou,  všechno  je  věc 
obcí. U  nás  schvaluje  zápis  rada města,  po-
doba zápisu byla v podstatě stanovena určitou 
dohodou. Původně jsme chtěli mít kroniku i na 
stránkách města, ale znamenalo by to mít dost 
velké a nákladně úložiště, tak je jen tištěná.

Dá se tedy říci, že ta současná, kterou pí-
šeš, je vlastně městskou pamětí, zázna-
mem času, jež zde nyní prožíváme? Ovšem 
i v širším kontextu, neboť v ní zachycuješ 
i zásadnější společenské události.

Je to tak. Nejtěžší bývá výběr toho, co chceme 
či potřebujeme zachytit. Uvedu to na příkladu: 
ve městě vznikne nějaký spolek (vymýšlím si), 
řekněme Spolek přátel kamenického řemesla. 
My  to  sice  v  kronice  zachytíme,  ale  protože 
činnost spolku  je po několik  let  téměř nevidi-
telná,  nic  dalšího  o  něm  následně  neuvede-
me.  Jenomže  pak  se  ten  spolek  vzpamatuje 
a začne se zajímat třeba o ty zdejší nádherné 
kamenné  portály  roubených  staveb,  začne 
vydávat  pohledy,  obrazové  publikace,  třeba 
i  docela  závažné  odborné  práce.  Všude  se 
o něm najednou ví – a v kronice o něm předtím 
celá léta nebylo uvedeno zhola nic, protože se 
dlouho  nic  nedělo.  Totéž  platí  o  událostech 
v naší zemi či ve světě. Ty obvykle zachycu-
jeme jen tehdy, když se nějak dotýkají města 
či  jeho obyvatel. Například před několika  lety 
tady panovala vysoká nezaměstnanost. Byl to 
sice jev obecný v celé zemi, ale jeden čas jsme 
tady měli 20 % nezaměstnaných, a to se nás 
dotklo mohutně. Nebo dnešní válka na Ukraji-
ně – v obecném pohledu se nás to vlastě nijak 
nedotýká, ale když se tady pořádají sbírky na 
pomoc Ukrajině, jsou tady ubytováni uprchlíci, 

tedy matky s dětmi, už je to taky něco, co se 
týká města, tedy i toho, co se musí v kronice 
zachytit.

Nakolik se vtiskne do výsledného tvaru 
osobnost kronikáře? Je prioritní snaha 
o maximální objektivitu nebo je akcepto-
vatelný i jistý subjektivní vklad? Přijde 
mi, že v Tvém případě jsme získali velkou 
přidanou hodnotu v Tvé životní profesi. Vy-
studovaný a dlouholetý učitel, znalec dějin 
a historie… Navíc i autor několika odbor-
ných historických publikací.

Je to zcela jistě tak, že se každý kronikář snaží 
zachytit  i  svůj  styl  vyjadřování,  hlavně  proto, 
že  je na  to zvyklý a vlastně  to obvykle ani  ji-
nak  neumí.  Podstatná  je  ovšem  objektivita, 
tedy  poctivé  zachycení  pravdy,  což  je  někdy 
obtížné. Stěží lze kronikářsky zachytit událost 
nebo  fakt,  aniž  by  je  člověk  také  nějak  ne-
hodnotil. Uvedu příklad: oprava hrobky rodiny 
Dittrichovy.  Když  to  začalo,  byli  jsme  všichni 
moc rádi, že se  to místo možná z ostudného 
stavu změní sice ne přímo v atrakci, ale v něco 
skutečně pamětihodného. Tak je to tedy i s tím 
jistým nadšením,  zachyceno  v  kronice. Dnes 
je všechno jinak, město by to rádo dotáhlo do 
konce  asi  samo,  bez  společnosti  Omnium, 
a má k  tomu pádné důvody. Máme najednou 
v kronice opustit to nadšení plynoucí ze snahy 
dát věci do pořádku? Určitě ne, ale ten vývoj 
od  nadšení  k  určitému  vychladnutí  musíme 
v kronice poctivě také zachytit, tedy i ty hodno-
tící, byť subjektivní, leč o fakta opřené soudy.
A ještě k té podotázce týkající se mého anga-
žování se v historii města. Tvrdím, že historie 
obce nikdy nemůže být úplná bez znalosti his-
torie jejího školství. Například: od začátku 19. 
století se tady rozvíjela výroba textilu od bělení 
příze po hotové výrobky. Brzy přestalo stačit to, 
co se ti mladí naučili v rodinných nebo jiných 
podnicích či v obecné škole a bylo nutné znát 
víc třeba z matematiky, korespondence, záko-
nů, bezpečnosti práce atd. Proto tady vznikla 
koncem 30.  let  19.  století  škola  řemeslnická, 
která ale dlouho nevydržela, nahradila ji škola 
pokračovací, a nakonec odborná škola pletař-
ská. Jsou zapotřebí další pracovní síly, a  tak 
vznikají další a další rodinné domy, ale i veřej-
né budovy – pletařská škola, obecné (dnes zá-
kladní) školy, kavárny, restaurace, prostě celé 
město roste a školy v tom hrají podstatnou roli, 
protože  průmysl  i  obchod  potřebují  vzdělané 
lidi. To mne zaujalo, a tak vznikly ony tři pub-
likace věnované historii zdejšího školství,  i  ta 
výstava na náměstí, která vlastně byla už cel-
kově třetí v pořadí.

Málo se ví, že městu vlastně kronika nezů-
stává, že si ji po čase odvezou archiváři do 
okresního archivu. To na první pohled pů-
sobí trochu divně, ne?

Vlastně  ani  ne,  je  to  předpis  a  buďme  rádi, 
že máme odborně kvalifikovanou síť  institucí, 
které uchovávají a zpřístupňují paměť národa. 



zkušeným pedagogem, mj. autorem několika publikací o historii školství v regionu, mode-
rátorem městských kulturních a společenských akcí, spoluzakladatelem tradice sborové-
ho zpěvu v Krásné Lípě a v současnosti i městským kronikářem.



strana 4 květen 2022
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ MÁ MĚSTO POD KONTROLOU

Já třeba léta pracuji na rodinném rodokmenu, 
a  tak  vím,  jaká  je  to  pohoda,  když  si  sednu 
doma k počítači a pročítám si například digita-
lizované matriky z třeboňského archivu. Někdy 
je  to  docela  dobrodružství.  Archivy  jsou  ne-
smírně užitečné a my máme to štěstí, že tomu 
děčínskému  šéfuje  člověk  vzdělaný,  chytrý 
a pracovitý, který o našem regionu ví asi nejví-
ce ze všech. A ostatně: vždyť my si tady jeden 
výtisk té naší kroniky schováváme, aby ho bylo 
možno kdykoli dle zákona použít.

Přináší moderní technologie nějaké změny 
i do činnosti kronikáře? Předpokládám, že 
dostupnost informačních zdrojů je nyní 
velkou výhodou. Co dalšího doba přinesla 
pozitivního?

Elektronizace všeho možného je úžasná věc, 
tedy když nepřijde třeba vichřice nebo bouřka 
a  internet  vypadne.  Jezdím  po  internetu,  vy-
hledávám vše, co se nějak  týká Krásné Lípy, 
čtu si různé internetové noviny (plus troje pa-
pírové noviny),  prostě hledám a sháním. Nu, 
a když je to za měsíc pohromadě, dostane to 
prvotní podobu, tedy jakési sebrání toho, co by 
mělo v kronice být.
Kronika má stabilně stanovený obsah, v kaž-
dém měsíci  tam máme popsáno počasí,  pak 
přehled o narozených, zesnulých a jubilantech. 
Potom výtah z usnesení rady a zastupitelstva. 
Tady vybírám jen to, co může mít informativní 
hodnotu do budoucnosti. Uvedu příklad: měs-
to vyhlásí pozemky k pronájmu a prodeji, lidé 
se  přihlásí  a  pak  se  rozhoduje.  Pro  kroniku 
není  důležité,  kdo  si  koupil  jaký pozemek,  to 
je  zachyceno  jinde.  Důležitý  je  postup,  kte-

rým se to dělo. To jednou těm, kdo přijdou po 
nás, pomůže pochopit naši dobu,  i  to,  jak se 
jednalo. Nebo vezměme program na podporu 
stavby nových rodinných domů – stavební po-
zemek zdarma. Zachytí se, že někdo tak začal 
stavět,  pak  se  dozvíme,  že  to  dokončil  a  že 
dostal peníze,  které vydal  za pozemek,  zase 
zpátky. Nebo zapíšeme, že město každoročně 
pořádá soutěž o nejlépe upravené místo, dům 
a oplocení a že tam jsou nějaké, byť symbolic-
ké odměny. Zapíše se, že třeba nějaký spolek 
požádal  pro  svoji  akci  o  zapůjčení  kulturního 
domu – a že mu to město dalo zdarma, nebo 
že město přímo dotuje místní spolky a podob-
ně. To vypovídá o našem životě hodně, často 
víc než suchý souhrn fakt. Další je připomenutí 
výročí významných osobností, události v mís-
tě a kopie článků z  tisku,  které se nás nějak 
týkají.
Moderní doba ale přinesla i jednu věc, která se 
při striktním dodržování mění v hloupost. Jde 
o  „GDPR“  neboli  o  ochranu  osobních  údajů. 
Město  rozhodne,  že  pan Xaver Noha byl  vy-
brán jako zhotovitel zábradlí u potoka. Zveřejní 
se to v usnesení, vyvěsí se to na úřední desce 
a je to i nadále k nahlédnutí na radnici. Ale já 
to  jméno nesmím do kroniky zapsat,  tam píši 
jen to sterilní „následují osobní údaje občana“. 
Takže  nesmím  také  zapsat,  kdo  se  narodil, 
kdo zemřel, kdo se dožil sta let, jen tam mohu 
uvést, že to byl třeba jeden člověk. Hloupost, 
ale platí to.

Pokud nahlédneš do svých podkladů, kolik 
stran má průměrně roční kronika našeho 
města? V každém případě je to kvantum 
informací, jejich pečlivého sběru a spousta 

času, který současnosti, i když v tu chvíli již 
historii města věnuješ.

Žijeme  už  v  jiném  světě,  kde  spíše mluvíme 
o objemu dat, ne o stránkách, a tak odpovím, 
že například zápis loňského ledna má 700 MB, 
únor  375 MB  a  tak  dále.  Vždycky  samozřej-
mě záleží na  tom,  kolik  se  toho musí  zapsat 
a kolik obrázků se vybere a použije. A jen pro 
přesnost: nejde jen o dokumentární či ilustrují-
cí fotografie, ale i o kopie článků z papírových 
i  internetových novin (ty se také vkládají  jako 
obrázky), a podobně.
A  ten  čas?  Zásadně  tvořím  konečnou  podo-
bu  kroniky  s  větším  zpožděním,  byť materiál 
pro zápis mám sebraný a utříděný. Už se mi 
opakovaně  stalo,  že  bych  zapsal  nehotovou 
informaci,  tak  si  raději  počkám.  Kromě  toho 
například ani naše matrika se nemusí dozvě-
dět hned, že se někde (třeba i v cizině) naro-
dilo dítě, které je občanem Krásné Lípy, nebo 
naopak někde v cizině zemřel náš občan či se 
takový člověk dožil významného jubilea. Tohle 
se často matrika dozví se značným zpožděním 
– a zkuste pak dělat nějaké doplňky či opravy 
v již vytištěné kronice!
Také  mne  napadlo,  že  vlastně  existuje  celá 
řada  lidí,  kteří  mi  pomáhají,  upozorňují  na 
události,  dodávají  fotografie,  naučí  mne  ně-
jaký  technický  fígl nutný k práci s počítačem, 
řeknou mi, co by dělali  jinak a podobně. Těm 
všem moc děkuji, i když je tady nebudu jmeno-
vat. Jednak bych se možná dopustil přestupku 
zákona na ochranu osobnosti, ale hlavně: zce-
la určitě bych na někoho zapomněl, a to bych 
byl moc nerad. Takže: vážení, díky vám všem!
Děkuji za rozhovor, Jan Kolář

V současné době, kdy dochází k dramatickým 
změnám  na  trhu  energetických  komodit  se 
opět  potvrzuje,  že  je  dobré mít  výrobu  tepla 
a teplé užitkové vody pro sídliště pod kontro-
lou. Hlavně ceny plynu a ropy se během pár 
měsíců  násobně  zvýšily,  mnoho  domácností 
se bude potýkat s velkými problémy, jak s při-
jatelnými náklady vytápět svá obydlí.
Pro centrální zásobování sídliště teplem měs-
to  založilo  již  v  roce  1998  společnost  KŘI-
NICE KRÁSNÁ LÍPA,  s.  r.  o.,  která  je  100% 
vlastněna  městem.  Jednatelkou  je  RNDr. 
Ivana Jäckelová, valnou hromadu tvoří Rada 
města Krásná Lípa. Svoji  činnost zahájila ve 
chvíli,  kdy  poměrně  náhle  ukončila  dodáv-
ky  tepla  a  TUV  bývalá  kotelna  společnosti 
BONEX.  Naše  společnost  provozuje  plyno-
vou kotelnu a  rozvody  tepla a  teplé užitkové 
vody, vč.  výměníkových stanic v  jednotlivých 
bytových domech. V letech 2018–2019 došlo 
k modernizaci  kotelny,  byly  instalovány nové 
kotle,  smluvním  partnerem  byla  instalována 
a je provozována nová kogenerační jednotka. 
Ta kromě elektřiny dodává do našeho systé-
mu odpadní  teplo,  což pozitivně  vstupuje do 
konečné ceny  tepla. Postupně  jsou moderni-
zovány  i  výměníky  v  domech.  V  nejbližších 
letech bude nutná i výměna rozvodů v sídlišti.
Společnost  dlouhodobě  spolehlivě  dodává 
teplo  a  TUV  za  ceny  obvyklé  a  spíše  nižší, 
neboť pro nás není vytváření zisku prioritou.

Vývoj ceny plynu od začátku roku
V  důsledku  nepříznivého  vývoje  ceny  plynu 
na  světových  trzích  se  ani  my  nevyhneme 
navýšení ceny tepla. To však nebude tak dra-
matické,  naše  společnost  má  do  roku  2024 
nakoupeno 50 % své plánované spotřeby za 
příznivější  ceny  loňského  léta. Současná ce-
nová  hladina  je  velmi  rozkolísaná,  s  dalšími 
nákupy se proto zatím vyčkává. V současnosti 
je kalkulace ceny tepla 799,46 Kč včetně DPH 
za  GJ,  nová  kalkulace  od  1.  6.  2022  bude 
984,22 Kč/GJ.
Pro příští roky bude výzvou využít připravova-

né dotační programy EU určené pro moderni-
zaci  výroby  zásobování  teplem  a  elektrickou 
energií. V současné době získáváme informa-
ce  a  jednáme  s  různými  společnostmi,  které 
vyvíjejí moderní technologie, solární jednotky, 
tepelná  čerpadla  atp.  V  současnosti  je  však 
kvůli nestabilitě cen složité dopočítat efektivi-
tu  a  návratnost  jednotlivých  modernizačních 
opatření. Na prvním místě však vždy musíme 
sledovat  jistotu  a  bezpečnost  dodávek  tepla 
odběratelům.

Jan Kolář



strana 5 květen 2022
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

BUDEME OPRAVOVAT DALŠÍ DVA KŘÍŽKY

DELEGACE Z DG REGIO EK NA SEVEROZÁPADĚ

KROUŽKOVÁNÍ MODŘÍNŮ A NÁRODNÍ PARKY

SOUDRŽNOST V  EVROPĚ 
DO ROKU 2050

VÝROČÍ KONCE II. SV. VÁLKY

VYBÍRÁME Z  NEWSLETTERU SENÁTORA ZBYŇKA LINHARTA:

Uspěli jsme s žádostí o dotaci na rekonstrukci 
dalších dvou malých sakrálních památek, kříž-
ků ve Vlčí Hoře, na tzv. Kaprštálu – Hesseho 
kříž, též zvaný kříž Jordana Alberta a v Dlou-
hém Dole – Görnerův kříž.
V současné době zároveň dokončujeme opra-
vu kříže u rybníku Šiml a ve Sněžné u hasičů. 
Dotaci  poskytuje  ministerstvo  zemědělství 

v  rámci  programu  obnovy  venkova  ve  výši 
téměř 200  tisíc korun, naše spoluúčast bude  
82 tisíc korun. Na opravu, vč. veškeré admini-
strativy máme 1,5 roku.
Město má v majetku cca 60 drobných sakrál-
ních památek.

Jan Kolář

Do  roku  2027  na  nás  čeká  cca  550  miliard 
k rozdělení v rámci politiky soudržnosti. V mi-
nulosti  jsme  u  nás  tyto  kohezní  prostředky 
utráceli  nepochopitelně  přednostně  v  bohat-
ších regionech namísto těch chudších. Podob-
ně to je bohužel nastavené i pro toto období. 
Já a někteří další senátoři s  tím zásadně ne-
souhlasíme,  a  když naše protesty  ignorovala 
předchozí vláda, urgovali jsme dodržování cílů 
této  politiky  na  předsedkyni  Evropské  komi-
se. Na základě toho Komise vyslala poslední 
týden  v  dubnu  delegaci  z DG Regio  na  pro-
blematický Severozápad. Organizací exkurze 

byly pověřeny kraje a MMR. Ukazovaly se spí-
še drobná pozlátka či miniúspěchy a do Bruse-
lu si odsud mnoho neodvezli. Snad s  jedinou 
výjimkou.  Zastavili  se  nakonec  i  v  reálném 
prostředí,  v Předlicích. Na  20 minut  a  rychle 
pryč.  Jako  oni  nechápali,  jak  něco  takového 
můžeme  dopustit,  my  zase  nechápeme,  jak 
mohou oni dopustit tak nefunkční a drahý sys-
tém  utrácení  evropských  peněz.  V  neformál-
ních debatách jsem se snažil vysvětlovat, ale 
nejsem si jist, jestli se to vše podstatné neztratí 
v byrokratické smršti mnoha formalizmů...

V posledních  týdnech proběhly sociálními  sí-
těmi  obrázky  nařezaných  modřínů  v  území 
národního parku. Vypadalo to jako od vanda-
la,  ale  kroužkovala  správa NPČŠ.  Likvidovat 
vzrostlé modříny uprostřed kalamitní kůrovco-
vé  zkázy  takto  okázalou  a  drsnou  metodou, 
navíc u frekventované turistické značené ces-
ty, kde to stejně budou muset ještě pokácet, to 
už šokovalo i hodně otrlé jedince. Po právu se 
kolem toho strhla bouřlivá diskuze. Vrací nás to 
k smyslu a účelu národních parků a ke kvalitě 
a výkonu jejich správ. Co je přirozené a co není 
v naší veskrze kulturní, lidmi přeměněné kraji-
ně. Máme jen čtyři parky a ani ty nedokážeme 
spravovat a řídit. A to chtějí ve vládě zřídit dal-

ší dva národní parky! Stávající správy přitom 
stále nemají schválený ani základní koncepční 
a  strategický  dokument  Zásady  péče,  man-
agement v zonacích se nedodržuje, cíle ochra-
ny a rekreace se nevyvažují atd. A když už se 
objeví úspěšná a pracovitá výjimka, jako třeba 
ředitel  Hřebačka  z  Krkonošského  národního 
parku, ani „chaotická, zmatená a nepřehledná 
žaloba“ (jak žalobu označil soudce) nezabrání 
tomu,  aby  ho  roky  netahali  po  soudech,  než 
ho tento zcela osvobodí a prošetřovat začnou 
zase  žalobce.  Schopní  lidé  ze  správ  tak  od-
cházejí a noví schopní raději ani nenastupují. 
Nekouká se na ten úpadek hezky.

Ještě jednou Severozápad. Na senátní Výbor 
jsem  dával  report  k  osmé  zprávě  o  soudrž-
nosti v Evropě, kterou Komise předložila člen-
ským  státům. Ano,  většině  regionů  a  celých 
států se daří blížit průměru EU, ale v případě 
Severozápad tomu tak není. Odborně se říká, 
že  Severozápad  nekonverguje.  Říkají  tomu 
také, že to je region v pasti, což má být region, 
jehož  růst  se  zpomalil  a  je  pod  úrovní  růstu 
EU a/nebo růstu na vnitrostátní úrovni. Pak je 
ale Severozápad v pasti už od vstupu do EU, 
protože  od  té  doby  se  nepřiblížil  k  průměru 
EU ani o píď. A že by mělo být na čase s tím 
něco dělat, ne? Požadujeme proto ve Výboru 
po vládě, aby ve prospěch méně rozvinutých 
regionů  v  ČR  jako  je  Severozápad  vyčlenila 
alespoň 73% alokace z EFRR a ESF a další 
podobné  věci.  Senátní  výbor  pro  záležitosti 
EU se ztotožnil s doporučením našeho výboru 
v usnesení pro plénum Senátu.

Dne 8.  května  jsem byl např.  tradičně na pi-
etních akcích v Rabštejně v České Kamenici 
a  v Krásné  Lípě.  Jaro  bylo  v  plném proudu, 
stejně jako před 77 lety, kdy na našem území 
umírali  nevinní  lidé  při  osvobozování Evropy 
od  fašismu. Bohužel,  hrůzy války si připomí-
náme desítky let, ale nikdo si neuměl předsta-
vit, že by válka opět mohla zuřit přímo v Ev-
ropě. A už vůbec  jsme si  to nechtěli připustit 
a třeba i změnit naše počínání. Opět jsme se 
nepoučili  a  tak si musíme historii  zopakovat. 
Doufejme, že se válku podaří brzy ukončit či 
alespoň rychle eliminovat.
S přáním hezkých jarních dnů zdraví,

Váš senátor Zbyněk Linhart

Görnerův křížHesseho kříž

VÝSLEDEK AUDITU 
HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
KRÁSNÁ LÍPA
Nezávislý audit opět potvrdil dobré hospoda-
ření  města.  Poděkování  patří  pracovníkům 
radnice  a  především  ekonomickému  úseku 
pod vedením Michaely Sochové. 
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TOUR DE FEMININ SE LETOS NEPOJEDE

ÚPRAVY PŘED HŘBITOVEM 

ČERVEN BUDE NA 
KULTURU BOHATÝ

Letošní ročník Tour de Feminin se kvůli zhor-
šené ekonomické situaci nebude konat. Cyk-
listický  etapový  závod  žen  Tour  de  Feminin 
je nejvýznamnější pravidelnou sportovní akcí 
nejen v našem městě, ale i na celém Šluknov-
sku.  Letos  byl  naplánován  v  novém  termínu, 
na přelomu června a července. Bohužel sou-
časná  turbulentní ekonomická situace,  rychlý 
růst výdajů až o 40 %, výpadky sponzorských 
příspěvků, vyřazení akce z tzv. Rodinného stří-
bra Ústeckého kraje a pozdní nastavení stát-
ních dotačních možností, zastavilo přípravy 2 
měsíce před konáním závodu. Závodu se vloni 
zúčastnilo 140 závodnic ze 16 zemí, a i  letos 
byl zájem obrovský. Přihlášených bylo 41 týmů 
od Austrálie  po Ameriku  a  řada  evropských! 

Závod převzal před třemi roky od zakladatele 
závodu Jiřího Vícha nový organizační tým pod 
vedením  cyklistického  trenéra  Jana  Novoty 
a  zkušené  mezinárodní  cyklistické  rozhodčí 
Simony Davídkové. V roce 2020 se závod ne-
mohl konat kvůli epidemiologickým omezením 
v důsledku šíření nemoci covid-19. V loňském 
roce se pak závod představil s řadou novinek, 
zatraktivněnými  trasami  a  novou  energií.  Le-
tos se tradice opět narušila, ale celý tým okolo 
závodu věří, že v příštím roce se závod opět 
pojede.  Velmi  pozitivní  je  i  výrazný  zájem 
a podpora obcí v celém regionu, které vnímají 
výjimečný  závod  i  jako  skvělou  mezinárodní 
propagaci turisticky atraktivního regionu.

Jana Drobečková, místostarostka

Poté, co jsme v minulých dvou letech vybudo-
vali  chodník  od  dětského  domova  kolem  pa-
mátníku k hřbitovu, upravujeme i prostor přímo 
před  hřbitovní  kaplí.  Po  odstranění  pařezů 
a opravě odvodnění bude prostor nově vydláž-
děn žulovými kostkami a doplněn novým mobi-
liářem. Práce provádí technické služby města. 
Následovat bude oprava fasády.

Začátkem  června  proběhnou  hned  tři  akce 
s  dlouholetou  tradicí.  Turistický  pochod  Po-
hádkový  les,  Staročeský  jarmark  a  X.  Mezi-
národní folklorní festival Krásná Lípa. Veškeré 
dění se bude prolínat na Křinickém náměstí, 
kde  v  rámci  závěrečného  večera  vystoupí 
i  zpěvák  Vlasta  Horváth  se  svojí  skupinou.  
O  dva  týdny  později  zahrají,  v  industriálních 
kulisách Schindlerovy pletárny, jeden z našich 
nejlepších rockových kytaristů Michal Pavlíček 
(Pražský výběr, Stromboli) a zpěvačka Monika 
Načeva. V kině můžete shlédnout filmy Vyše-
hrad: Fylm a Příšerákovi 2. Ve středu 15. červ-
na můžete přijít podpořit děti ze ZUŠ na jejich 
koncertě  nebo  22.  června  navštívit  stand-up 
Zdeňka Izera – Na plný coole v Krásné Lípě.

Jana Drobečková

Výběr z letošní bohaté a pestré kulturní nabíd-
ky najdete i na aktualizovaném informačním 
válci na Křinickém náměstí

Fotografie z průběhu prací na začátku května

V rámci úprav prostranství před hřbitovem 
jsme opravili i vstupní schodiště do hřbitovní 
kaple, pokračujeme opravou a nátěry oken, 
následovat bude obnova fasády

V prostoru budované pěší spojky mezi hřbito-
vem a rybníkem Cimrák děti z naší ZŠ a pra-
covníci příspěvkové organizace Kostka Krás-
ná Lípa sázeli jabloně. Děkujeme
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V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ T-KLUB SE NAŠEL TALENT!
A  ne  jeden.  Z  hudební  soutěže  Talent 
2021/2022 jsme si přivezli zlato a stříbro.
Do  finálového  kola  postoupili  Kukino,  Pavel, 
Jolanka, Carolyne a Gábina. První místo ob-
sadil Pavel,  a  to  v  kategorii  15–26  let,  druhé 
místo získal Kukino v kategorii 6–14 let. Gra-
tulujeme.
A co předcházelo tomuto zaslouženému vítěz-
ství? Spousta dřiny. A to jak na straně klientů, 
tak  na  straně  pracovníků  T-klubu.  Přípravy 
probíhaly již od loňského května. Děti měly na 
začátku obavy a moc si nedůvěřovaly. Nejprve 
bylo potřeba vybrat píseň, projít s dětmi texty 
jak v češtině, tak v angličtině, naučit se praco-
vat s mikrofonem a zbavit se trémy. Pak mohli 

přijet  zástupci  pořadatele  a  udělat  nahrávky 
všech našich soutěžících. Měli jsme velkou ra-
dost, když jsme se dozvěděli, že všichni postu-
pují do semifinále. Nato jsme jeli v říjnu 2021 
do Chomutova.
Začali  tedy  další  velké  přípravy,  nacvičování 
písní,  projevu,  vybírání  outfitu  a  mnoho  dal-
šího.  Klienti  chodili  nacvičovat  2–3x  týdně. 
S pracovníky texty překládali, učili se správnou 
výslovnost, a především hodiny a hodiny zpí-
vali. Do finálového kole opět postoupili všichni.
Pak přišlo finále, a  to bylo velkolepé. Konalo 
se v Kadani v překrásných zahradách Františ-
kánského kláštera. V porotě usedl známý hu-
debník David Kraus, producent a textař Michal 

Horáček, starosta města Kadaně Jiří Kulhánek 
a místostarosta Jan Losenický a primátor měs-
ta  Chomutov  Marek  Hrabáč.  Děti  předvedly 
neskutečné  výkony,  při  kterých  se  tajil  dech, 
a u mnohých se objevila husí kůže. Vždy ná-
sledoval velký potlesk a slova chvály směrem 
od poroty.
Jsme  rádi,  že  jsme  mohli  klienty  podpořit 
v tom, co je baví a děkujeme organizaci Světlo 
Kadaň, z. s. za uspořádání této talentové sou-
těže. Věříme, že si ze soutěže odnesli spoustu 
nových zkušeností, motivaci, a především ne-
zapomenutelné zážitky.

Mgr. Adéla Galbavá, vedoucí NZDM, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

ZDRAVÁ STRAVA, TO JE VĚDA
Jíst  zdravě  to  není  jen  tak,  známe  to  všich-
ni.  K  snídani  buchtička,  k  svačině  dortíček, 
k  obědu  pořádně  prorostlé  maso,  nejlépe 
s knedlíkem, a abychom vydrželi, dáme si 3–4 
kafíčka. No a na průšvih je zaděláno.
Protože  zdravé  stravování  není  jen  tak  a  je 
potřeba  se  o  něm  nejprve  něco  dozvědět, 
přihlásili  jsme Amari  klub  a T-klub,  tedy  oba 
krásnolipské nízkoprahové kluby, do projektu 
Zdravá  5.  Ptáte  se,  co  to  je  zdravá  5?  Jed-
ná  se  o  celorepublikový  vzdělávací  program 
zaměřený na zdravý životní styl a především, 
zdravou  stravu. Tento  program  je  realizován 
společností Albert.
A jak program v reálu probíhal? Na obou klu-
bech jsme měli možnost přivítat zkušenou lek-
torku z projektu, která zábavnou a interaktivní 
formou seznámila děti se zásadami zdravého 
stravování.
Protože se jednalo o velmi úspěšnou akci, při-
hlásili jsme se také do finále Zdravé 5 a tím se 

Zdravou 5 oslavili její 10. narozeniny.
Oslava probíhala netradičně, úkolem dětí totiž 
bylo vytvořit a následně uvařit  slavnostní po-
krm dle zásad zdravého stravování. Tentokrát 
ovšem nešlo jen o vaření. Dalším úkolem bylo 
pokrmem někoho obdarovat a popřát Zdravé 5 
k jejím 10. narozeninám.
Za NZDM jsme vytvořili dva týmy. Jeden ugri-

loval kuřecí prsa a jako přílohu zvolil zelenino-
vý salát. Druhý tým byl hodně odvážný a pustil 
se do mořských plodů. Zvolil krevety s jasmí-
novou  rýží a pórkem. Tímto  receptem porotu 
nadchl a získal ocenění za nejoriginálnější re-
cept v kategorii dětská zařízení. Gratulujeme.

Mgr. Adéla Galbavá, vedoucí NZDM, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.
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DALŠÍ PŘIPOMÍNKA 
KRÁSNOLIPSKÉ HISTORIE 
VE VEŘEJNÉM PROSTORU

LOBENDAVA HOSTILA JEDNÁNÍ STAROSTŮ ŠLUKNOVSKA

To, čím je pro Novoborsko sklo a sklářství, tím 
je pro Krásnou Lípu a Šluknovsko textil a ple-
tařský průmysl. Historii jedné z nejstarších ple-
táren i její velmi cenou architekturu připomíná 
nově instalovaný informační panel v Čelakov-
ského ulici, přímo naproti historické továrně.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska se ke svému 
14.  jednání  v  tomto  volebním  období  sešlo 
20.  května  v  jedné  z  nejmenších  obcí  regio-
nu,  v  Lobendavě. Na  programu  jednání  byla 
regionálně velmi významná témata: informace 
o vývoji kůrovcové kalamity, aplikace tzv. tele-
medicíny, zaměstnanost na Šluknovsku, bez-
pečnostní situace v regionu a veřejná doprava.
Prvním hostem byl lesní správce Roman Kra-
tochvíl  z  Lesní  správy  Rumburk  LČR,  který 
starosty  informoval  o  dalším  postupu  při  eli-
minaci dopadů kůrovcové kalamity. Teplé jarní 
počasí  vytvořilo  ideální  podmínky  pro  rychlý 
vývoj lýkožrouta smrkového a lesníci se budou 
snažit  kalamitními  těžbami  brzdit  jeho  další 
šíření. Přeliv brouka z bezzásahových území 
Národního parku České Švýcarsko a němec-
kého  území  má  zdrcující  dopad  na  porosty 
LČR i jiných vlastníků, tedy i obcí, kdy některé 
zvažují podání trestního oznámení.
Dá se tedy  i nadále očekávat zvýšený pohyb 
techniky v  lesích i na komunikacích při odvo-
zu  dřeva.  V  částech  regionu,  kde  byly  těžby 
již  ukončeny,  začínají  výsadby  nového  lesa 
a  postupně  dojde  i  na  opravy  lesních  cest. 
Problémem  jsou  však  personální  kapacity 
i  nedostatek  sazenic.  Lesní  správce  požádal 
starosty  o  součinnost  při  likvidaci  množících 
se  „černých“  skládek  odpadu  v  lesích,  který 
tam  v  rozporu  se  zákonem  i  dobrými  mravy 
odkládají občané našich měst. Ukládání odpa-
du  již  dnes obce  zpravidla  zajišťují  na  svých 
sběrných dvorech.
O  připravovaném  pilotním  projektu  využívají-
cího tzv. telemedicínu a nástrojů telemetrie ke 
zvýšení efektivity a dostupnosti zdravotní péče 
v  regionu  informovali  pracovníci  společnosti 
Dolor  Consillium,  s.  r.  o.  Cílem  je  otestovat 
v typově odlišných územích využití moderních 
forem komunikace mezi pacienty a praktickým 
lékařem,  tak  aby  nebyla  v  některých  defino-
vaných případech nezbytně nutná osobní ná-
vštěva u lékaře. Některá jednoduše měřitelná 
data o zdravotním stavu budou lékaři předává-
na prostřednictvím moderních komunikačních 
technologií.

O  stavu  na  trhu  práce  a  vývoji  nezaměstna-
nosti  referoval  starostům  ředitel Úřadu práce 
Děčín  Vlastislav  Hlaváč.  Nezaměstnanost  je 
v našem okrese kolem 5 %, volných pracov-
ních míst naopak přibývá. Nepotvrzují  se  tak 
občas šířené dezinformace o tom, že ukrajin-
ští  uprchlíci  ubírají  možnost  uplatnění  našim 
občanům.  V  děčínském  okresu  byla  dávka 
vyplacena 1 570 osobám, z nich pak 270 osob 
si našlo zaměstnání. S ohledem na to, že jde 
z drtivé většiny o ženy s malými dětmi (cca 2/3 
tvoří děti), je to velmi vysoké číslo. Zátěž úřa-
dů práce  výrazně  vzrostla  při  zajišťování  so-
ciálních dávek válečným uprchlíkům. V dalším 
období se očekává zpřísnění podmínek i kon-
trolní činnosti pro vyplácení těchto solidárních 
dávek, což samozřejmě přinese další zvýšené 
nároky na pracovníky příslušných úřadů. I  le-
tos v omezené míře pokračují projekty tzv. ak-
tivní politiky zaměstnanosti, kde obce využívají 
hlavně  zaměstnávání  pracovníků  na  veřejně 
prospěšných pracích.
O bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji a na 
Děčínsku  přijeli  starosty  informovat  zástupce 
krajského ředitele Policie ČR Petr Sytař a zá-
stupce  děčínského  okresního  ředitele  Radek 
Pospíšil.  V  porovnání  s  předešlými  roky  do-
chází k nárůstu trestné činnosti, což se bohu-
žel aktuálně potkává s dlouhodobým úbytkem 
policistů. Jen v našem okrese chybí policii více 
jak 60 policistů. Nejkritičtější je u nás momen-
tálně situace na místním oddělení ve Velkém 
Šenově, kde odchází do výslužby většina osa-
zenstva a oblast musí být posilována výjezdy 
policistů  ze  sousedních  oddělení,  především 
z Krásné  Lípy,  popř.  ze Šluknova. Policie  se 
potýká se zvýšenými odchody zkušených po-
licistů,  kteří  po  dosažení  výsluhy  odchází  do 
civilu.  I přes aktivní náborovou snahu se sta-
vy  policistů  nedaří  doplňovat.  Obce  mohou 
pomoci případnou nabídkou bytů pro příchozí 
policisty nebo podporou inzerce nabídky práce 
u policie.
Posledními  hosty  byli  pracovníci  odboru  do-
pravy z Krajského úřadu Ústeckého kraje Ja-
kub  Jeřábek  a  Jan Otčenášek,  kteří  starosty 

seznámili  s  chystanými  změnami  v  dopra-
vě  na  našem  území.  Především  dochází  ke 
změně  autobusového  dopravce  na  místních 
linkách. Autobusy Karlovy Vary končí, provoz 
převezme Dopravní  podnik Ústeckého  kraje. 
Cestujících by se změna neměla zásadně do-
tknout, i většina řidičů přešla pod nového do-
pravce, postupně se vymění i autobusy. Další 
změnou bude úprava některých autobusových 
linek, což nastane až po zimní změně jízdních 
řádů.  Například  linka  Ebersbach  –  Chřibská 
bude nově vedena přes Rumburk a Varnsdorf 
do Großschönau,  do Chřibské  pak  bude  ve-
dena  linka  z  Dolní  Poustevny.  O  změnách 
bude  veřejnost  včas  a  detailně  informována. 
Starostové rozhodli o zřízení pracovní skupiny 
k veřejné dopravě, která se bude zabývat pod-
něty od občanům k dopravě a následně je pak 
řešit s Ústeckým krajem či jiným objednatelem 
dopravy na území Šluknovska.
V  diskusi  pak  zazněly  především  obavy 
k nejasné a v zásadě zatím bezvýsledné sna-
ze Ústeckého kraje o modernizaci nemocnice 
v  Rumburku.  Původní  soutěž  na  velkorysou 
modernizaci  byla  zrušena,  ve  hře  je  jakási 
minimalistická varianta. K příštímu jednání se 
sejdou starostové v září v Lipové.

Jan Kolář, 
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
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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 MěÚ nebo v kanceláři 
technických služeb v ulici Pletařská. Děkuje-
me všem majitelům pejsků za používání sáč-
ků na psí exkrementy. 

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: 9. 6. | 23. 6. | 7. 7. 

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. 4. 2022 začíná tzv. letní svoz sběrných nádob na 
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 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.

KANCELÁŘ SENÁTORA 
ZA DĚČÍNSKO ZBYŇKA LINHARTA

UPOZORNĚNÍ NA ÚPLNOU UZÁVĚRU 
V ČAPKOVĚ ULICI

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

Dne 7.  6.  2022 budou  v Krásné Lípě  zahájeny 
práce na stavbě „Rekonstrukce kanalizace a vo-
dovodu v ul. Čapkova Krásná Lípa“ (od budovy 
nádraží ČD ke křižovatce s ul. Nemocniční). Na 
tuto  stavbu  bude  poté  navazovat  výstavba  ka-
nalizace v ulici Masarykova  (od žel. přejezdu k 
budově nádraží ČD).
Práce budou probíhat za úplné uzávěry komuni-
kace po etapách. 1. etapa  je od budovy nádra-
ží ČD k objektu Čapkova č. p. 1004. Zhotovitel 
stavby zajistí dopravní značení objízdných tras.

Investorem  stavby  je  Severočeská  vodárenská 
společnost, a. s. Teplice.
Zhotovitelem  stavby  je  firma  Severočeská  sta-
vební, a. s. Ústí nad Labem, stavbyvedoucí pan 
Bohuslav Kraft,  tel.  +  420 724 913 568,  e-mail 
kraft@severoceskastavebni.cz.
S dotazy se prosím obracejte na zhotovitele stav-
by, město Krásná Lípa není investorem stavby.
Děkujeme za pochopení a trpělivost v době pro-
vádění prací.

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
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

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

T-Klub
PO–PÁ 13:00–18:00
SO 12:00–18:00

Amari klub 
PO–PÁ 12:00–17:00 

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 
monika.likarova@seznam.cz

telefon 607 234 516

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
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MOBILNÍ ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
SEVEROČESKÝCH VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ

V podstatě vše potřebné,  co na běžném zá-
kaznickém  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 cent-
ru přímo na Křinickém náměstí v Krásné Lípě 
vždy ve středu:
- středa v lichém týdnu od 13:00 do 15:00,
- středa v sudém týdnu od 8:00 do 11:00.
Tato provozní doba mobilního centra platí 
od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022.
Běžné  zákaznické  centrum najdete  ve Varn-
sdorfu v ulici 5. května 3541 – provozní hodiny 
vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 
12:00 a od 12:30 do 14:00 (ostatní dny pou-
ze po předchozí domluvě),  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  asis-
tenční službu v případě havárie na vodovodní 
přípojce. V případě potřeby volejte 800 44 22 
33,  v  případě  výpadku uvedené  linky  volejte 
na číslo 212 812 212.

Donáška knih do domu: Městská  knihovna 
Krásná  Lípa  nabízí  svým  registrovaným  čte-
nářům donášku knih do domu. Službu mohou 
využít senioři a zdravotně handicapovaní ob-
čané.  Službu  lze  objednat  přímo  v  knihovně 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba 
je poskytována zdarma.
Knihovna také nabízí možnost vyhledávání 
knih v regionálním on-line katalogu: 
https://decin.tritius.cz/library/region
Otevírací doba: 
pondělí 13:00–16:30, 
úterý 9:00–11:30 a 13:00–16:30, 
středa 13:00–16:30, 
čtvrtek 9:00–11:30, 
pátek zavřeno.
Kontakt: Městská knihovna Krásná Lípa, Ma-
sarykova  1094/4,  Krásná  Lípa,  tel.:  412  354 
837

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
PYTLOVÝ SVOZ

PROGRAM KINA

SVOZ BIODPADU 
V ROCE 2022

NA KONCERT DO 
SCHINDLEROVY PLETÁRNY

POZVÁNKA NA SVATOJÁNSKÉ 
SLAVNOSTI BYLIN

Prosíme občany,  kteří  využívají  pytlový  svoz 
tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané 
pytle umisťovali na svozovou trasu nejpozději 
do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za po-
chopení.
Podrobnější  informace  –  Lenka  Fritscheová, 
MěÚ Krásná Lípa,  tel.:  412 354 833, e-mail: 
fritscheova@krasnalipa.cz
Mapku  svozu  najdete  na webu www.krasna-
lipa.cz v menu Úřad ► odpadové hospodář-
ství.

Pravidelný svoz biologicky  rozložitelných od-
padů rostlinného původu v hnědých nádobách 
přímo od občanů probíhá vždy ve středu v su-
dém týdnu od 6:00 do 20:00 hodin. Svážet se 
bude  do  konce  listopadu  2022  (dle  klimatic-
kých podmínek).
Podrobnější  informace  –  Lenka  Fritscheová, 
MěÚ Krásná Lípa,  tel.:  412 354 833, e-mail: 
fritscheova@krasnalipa.cz

V  rámci  Krásnolipského  pletení  2022  –  ple-
tařského sympozia, které ve dnech 23. – 24. 
června  2022  pořádá  Schindlerova  pletárna, 
vás zveme na koncert Michala Pavlíčka a Mo-
niky Načevy,  který  se  koná  ve  čtvrtek 23.  6. 
2022  v  industriálním  interiéru  Schindlerovy 
pletárny a je přístupný nejen účastníkům sym-
pozia, ale i veřejnosti. Koncert začíná v 19:00 
a vstupné je 70 Kč.

Pravidelně v období letního slunovratu pořádá 
společnost Nobilis Tilia Svatojánské slavnosti 
bylin,  kde  můžete  společně  oslavit  začátek 
léta  tancem, hudbou a dobrým  jídlem. Letos 
se ve Vlčí Hoře slavnosti konají v sobotu 18. 
června a nabízí bohatý program pro celou ro-
dinu. Ten spolu s dalšími informacemi najdete 
na webu www.nobilis.cz.

 Vyšehrad: Fylm
 Středa 8. 6. 2022 od 18:00
Julius „Lavi“ Lavický (Jakub Štáfek) opět řádí. 
Jeho  týmu  se  daří,  postupuje  do  vyšší  ligy 
a „Lavi“ se bude ženit…
Komedie ze sport. prostředí, 105 min., 
vstupné 100 Kč

Příšerákovi 2
Pátek 17. 6. 2022 od 17:00
Rodina Wishbonů dostává pozvání na svatbu 
čarodějnice Baby  Jagy a  komorníka Renfiel-
da, je to pro ně vítané rozptýlení…
Anim. film pro děti, 104 min., 
vstupné 70 Kč

ASISTENT PREVENCE 
KRIMINALITY 
V případě potřeby můžete kontaktovat naše-
ho  asistenta  prevence  kriminality  na  tomto  
telefonním čísle: 773 766 938.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ 
V KRÁSNÉ LÍPĚ 
V MOBILNÍ APLIKACI
Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a ne-
chte  se  informovat  o  aktuálním  dění  nejen 
v Krásné Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke 
stažení pro chytré telefony (tablety) s operač-
ním  systémem  Android  nebo  iOS  (iPhone). 
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu na-
jdete ikonku „Google Play“ nebo „App Store“, 
kterou  rozkliknete  a  ve  vyhledávači  zadáte 
Česká  Obec.  Představení  aplikace  a  návod 
k jejímu používání najdete ve videonávodu na 
webu www.ceskaobec.cz.
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USNESENÍ Z 66. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 2. 5. A 5. 5. 2022 
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 2144/1, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 66 – 01/2022
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. 
p. č. 2144/1 o výměře cca 245 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa Liboru a Janě Hercíkovým, oba bytem 
Pražská 1118/87, Krásná Lípa z důvodu za-
chování pozemku pro potřeby města.

Prodej p. p. č. 345/7, p. p. č. 284/1, p. p. č. 
1355/6, p. p. č. 345/1, p. p. č. 345/2 
a p. p. č. 345/3, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 66 – 02/2022
RM doporučuje ZM neschválit  prodej  p.  p.  č. 
345/7  (varianta  č.  I.),  p.  p.  č.  284/1  (varianta  
č. II.), p. p. č. 1355/6 (varianta č. III.), p. p. č. 
345/1, p. p. č. 345/2 a p. p. č. 345/3 (varianta 
č. IV.), vše k. ú. Krásná Lípa za účelem vybu-
dování krátkodobého stání pro karavany spo-
lečnosti Klánovické atrium, s.  r. o.,  se sídlem 
Slavětínská 1072/68, Praha 9, IČ 4311078.

Pronájem části p. p. č. 339/1, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 66 – 03/2022
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 339/1 
o výměře 51 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Janu Marhanovi, bytem Příkrá 
939/6, Rumburk.

Pronájem pozemků - Povodí Ohře
Usnesení RM č. 66 – 04/2022
RM schvaluje Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, 
se sídlem Bezručova 4219, Chomutov proná-
jem části p. p. č. 133/1 o výměře 260 m2, části 
st.  p.  č.  91/2  o  výměře  26 m2,  části  p.  p.  č. 
133/3 o výměře 108 m2, části p. p. č. 154 o vý-
měře 395 m2, části p. p. č. 2746/20 o výměře 
132 m2, části st. p. č. 120 o výměře 113 m2, 
části  p.  p.  č.  3051/34 o  výměře 14 m2,  části 
p. p. č. 2746/9 o výměře 30 m2, části p. p. č. 
151/1 o výměře 20 m2 a části st. p. č. 123 o vý-
měře 66 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
opravy  a  rekonstrukce Křinice  v Krásné  Lípě 
pod Policií.
RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemku dle 
přílohy.

Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 66 – 05/2022
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  p. p. č. 56 o výměře 2363 m2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy,

-  p. p. č. 1216/2 o výměře 178 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa,

-  p. p. č. 1212 o výměře 1280 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa,

-  p. p. č. 1123/2 o výměře 74 m2, k. ú. Vlčí 
Hora.

III. Různé
Odkoupení části p. p. č. 1691/3, k. ú. Krás-
ná Lípa
Usnesení RM č. 66 – 06/2022
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. 
p. č. 1691/3, k. ú. Krásná Lípa dle předložené-

ho návrhu:
-   varianta A  -  část o výměře cca 474 m2 za 
cenu 400 Kč/m2

-   varianta B  - část o výměře cca 635 m2 za 
cenu 200 Kč/m2

-   varianta C - část o výměře cca 178 m2 za 
cenu 200 Kč/m2

-   varianta D - část o výměře cca 294 m2 za 
cenu 200 Kč/m2

od  Mgr.  Ludmily  Jožákové,  bytem  Halasova 
896/16,  Liberec  VI.  Náklady  s  odkoupením 
uhradí město Krásná Lípa.

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 66 – 07/2022
RM  schvaluje  uzavření  nájemních  smluv  na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.

Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 66 – 08/2022
RM  vyhlašuje  záměr  obce  pronajmout  byt  č. 
15, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o veli-
kosti 1+0 (25,40 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.

Rekonstrukce kotelny v ZŠ Krásná Lípa - 
výzva
Usnesení RM č. 66 – 09/2022
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadá-
vací dokumentaci pro veřejnou zakázku malé-
ho  rozsahu na stavební práce  „Rekonstrukce 
kotelny v ZŠ Krásná Lípa“, dle přílohy.

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 
vody - Krásná Lípa - Krásný Buk a Kyjov - 
zhotovitel
Usnesení RM č. 66 – 10/2022
RM projednala Zprávu o posouzení a hodno-
cení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého 
rozsahu III. kategorie na stavební práce „Prů-
zkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - 
Krásná Lípa - Krásný Buk a Kyjov“ vypracova-
nou komisí pro výběrová  řízení.RM schvaluje 
uzavření Smlouvy  o  dílo  č.  2022/11/14  -  129 
s  vítězným uchazečem,  kterým  je  firma SaM 
silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 
Děčín, IČ 25042751, dle přílohy.

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 
vody - Krásná Lípa - Vlčí Hora, Sněžná - 
zhotovitel
Usnesení RM č. 66 – 11/2022
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnoce-
ní nabídek na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu III. kategorie na stavební práce „Průzkum, 
posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná 
Lípa  -  Vlčí  Hora,  Sněžná“  vypracovanou  ko-
misí pro výběrová řízení.RM schvaluje pořadí 
firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje 
uzavření Smlouvy  o  dílo  č.  2022/11/14  -  128 
s  vítězným uchazečem,  kterým  je  firma SaM 
silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 
Děčín, IČ 25042751, dle přílohy. 

Obnova fasády - Masarykova 25/9, Krásná 
Lípa.
Usnesení RM č. 66 – 12/2022
RM schvaluje na základě předložené nabídky 
uzavření  Smlouvy  o  dílo  č.  2022/11/18  -  119 
na  obnovu  fasády  objektu  Masarykova  25/9, 
Krásná  Lípa  s  firmou  Jiří  Čech,  se  sídlem 
U Tiskárny 1120/7, Krásná Lípa, IČ 44572352, 
dle přílohy.

Kupní smlouva prodej kulatiny
Usnesení RM č. 66 – 13/2022
RM  schvaluje  Rámcovou  kupní  smlouvu  č. 
2022/34/17  -  118  o  prodeji  smrkové  kulatiny  
s firmou Chodská lesní s. r. o., se sídlem Milav-
če 94, Děčín, IČ 07873832, dle přílohy.

Zrušení zástavního práva
Usnesení RM č. 66 – 14/2022
RM bere na vědomí zrušení zástavního práva 
zřízeného rozhodnutím FÚ ze dne 28. 6. 2021 
na parcele st. p. č. 272, k. ú. Krásná Lípa, jejíž 
součástí je bytový dům (Masarykova 16/1).

Kostka Krásná Lípa p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 66 – 15/2022
RM  schvaluje  příspěvkové  organizaci  Kostka 
Krásná  Lípa  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 
neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na pro-
jekt Sociální služby 2022 z programu Podpora 
sociálních služeb od Ústeckého kraje 2022.

Kostka Krásná Lípa p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 66 – 16/2022
RM  schvaluje  příspěvkové  organizaci  Kostka 
Krásná Lípa přijetí neinvestiční dotace z pro-
gramu Ústeckého kraje Volný čas 2022 na pro-
jekt Tvoření s dětmi 2022 ve výši 44 000 Kč.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - Dotace IROP
Usnesení RM č. 66 – 17/2022
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 
dotace z 101. Výzvy IROP - Sociální infrastruk-
tura se zvýšenou energetickou účinností - SC 
6.1 na projekt Pořízení plug-in hybridních auto-
mobilů - Kostka Krásná Lípa, p. o., CZ.06.6.12
7/0.0/0.0/21_124/0017223 ve výši max. 2 540 
340 Kč, tj. 90 % předpokládaných způsobilých 
výdajů  projektu.  Spolufinancování  projektu 
ve  výši min.  10 % způsobilých  výdajů uhradí 
Kostka Krásná Lípa p. o. ze svého investičního 
fondu.
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy 
č. 2022/19/12 - 123 mezi městem Krásná Lípa 
a příspěvkovou organizací Kostka o návratné 
finanční  výpomoci  z  rozpočtu  města  ve  výši  
2 706 000 Kč na předfinancování projektu.

Kostka Krásná Líp, p. o. - podlimitní řízení
Usnesení RM č. 66 – 18/2022
RM  schvaluje  příspěvkové  organizaci  Kostka 
Krásná  Lípa  realizaci  zjednodušeného  podli-
mitního řízení „Pořízení plug-in hybridních au-
tomobilů - Kostka Krásná Lípa, p. o.“ dle před-
ložené dokumentace. Nákup vozidel je z 90% 
financován z projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_
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USNESENÍ Z  67. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 23. 5. 2022
I. Hlavní program
Příprava zasedání ZM
Usnesení RM č. 67 – 01/2022
RM projednala přípravu zasedání ZM s násle-
dujícími body programu:
-  Zpráva o hospodaření města za rok 2021,
-  Hospodaření  příspěvkových  organizací 
a obchodní společnosti města,

-  Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa.

Dittrichova hrobka
Usnesení RM č. 67 – 02/2022
RM  projednala  návrh  smlouvy  a  doporučuje 
ZM schválit Smlouvu darovací a o postoupení 
smlouvy mezi Českou  republikou – Úřad pro 
zastupování  státu  ve  věcech  majetkových, 
OMNIUM, z. s. a městem Krásná Lípa ve věci 
budovy  bez  čísla  popisného nebo evidenční-
ho  na  st.  p.  č.  842  v  k.  ú.  Krásná  Lípa  (tzv. 
Dittrichova hrobka).

II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 535/2 a části p. p. č. 534, 
vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 67 – 03/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  prodej  části  p. 
p. 535/2 o výměře 54 m2 a části p. p. č. 534 
o výměře 103 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za úče-
lem  zřízení  zahrady  Michaele  Černé,  bytem 
V Podhájí  251/10, Rumburk  za  cenu  54  000 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.

Prodej části p. p. č. 535/1, části p. p. č. 535/2 
a části p. p. č. 534, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 67 – 04/2022

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
535/1 o výměře 1011 m2, části p. p. č. 535/2 
o výměře 271 m2 a části p. p. č. 534 o výměře 
365 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zříze-
ní zahrady Karlu Golbergovi, bytem Vlčí Hora 
119,  Krásná  Lípa  a  Jaroslavě  Goldbergové 
Klabníkové, bytem Na Lysinách 455/16, Praha 
4 za cenu 367 200 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 551/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 67 – 05/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  prodej  části  p. 
p.  č.  551/2  o  výměře  46 m2,  k.  ú.  Vlčí Hora 
za  účelem  zřízení  zahrady  Davidu  Polenovi 
a  Věře  Jurkiewiczové  Polenové,  oba  bytem 
Hviezdoslavova 1636, Kladno za cenu 9 200 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.

Prodej části p. p. č. 551/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 67 – 06/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 551/2 o výměře 325 m2, k. ú. Vlčí Hora za 
účelem  zřízení  zahrady Marcele  a  Karlu Ha-
nouskovým, oba bytem Nemocniční 1090/4A, 
Krásná Lípa za cenu 52 750 Kč. Kupující uhra-
dí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 2147/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 67 – 07/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 2147/1 o výměře 244 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Miloslavu a Miluši 
Duškovým, oba bytem Svárovská 1658, Česká 
Lípa za cenu 48 800 Kč Kupující uhradí veške-

ré náklady s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 1405/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 67 – 08/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  prodej  p.  p.  č. 
1405/1 o výměře 3257 m2, k. ú. Vlčí Hora za 
účelem zřízení zahrady Marcele Pokorné, by-
tem Sněžná 25, Krásná Lípa za cenu 516 350 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.

Prodej části st. p. č. 86/2, části p. p. č. 385, 
části p. p. č. 387 a p. p. č. 386/1, vše k. ú. 
Krásný Buk
Usnesení RM č. 67 – 09/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č.  86/2  o  výměře  163 m2,  části  p.  p.  č.  385 
o výměře 104 m2, části p. p. č. 387/1 o výměře 
66 m2 a p. p. č. 386/1 o výměře 173 m2, vše 
k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinné-
ho domu Karlu Homolkovi, bytem Masarykova 
246/6, Krásná Lípa za cenu 25 300 Kč. Prodej 
bude  realizován  podle  oddílu  I.,  čl.  2  odst.  5 
a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 379/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 67 – 10/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  prodej  p.  p.  č. 
379/1 o výměře 470 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem  zřízení  zahrady Martinu Kočkovi,  by-
tem Kvapilova 779/15, Krásná Lípa a Andree 
Kočkové, bytem Koperníkova 2778/6, Chomu-
tov za cenu 72 200 Kč. Kupující uhradí veške-
ré náklady s prodejem spojené.

124/0017223 Pořízení plug-in hybridních auto-
mobilů - Kostka Krásná Lípa, p. o.

Kostka Krásná Lípa, p. o. 
- audit poskytnutých dotací
Usnesení RM č. 66 – 19/2022
RM bere na vědomí ověření auditora o použití 
neinvestičních dotací p. o. Kostka Krásná Lípa  
u projektů „Podpora sociálních služeb v rámci 
projektu POSOSUK 3“ a  „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2021“, kdy nebyly zjiš-
těny nedostatky.

Kostka Krásná Lípa p. o. – dary 
a příspěvky
Usnesení RM č. 66 – 20/2022
RM  schvaluje  Kostce  Krásná  Lípa,  p.o.  při-
jetí  dotací,  příspěvků  a  darů  v  celkové  výši 
179.674 Kč dle předložené přílohy od:
-  obcí Varnsdorf, Šluknov, Chřibská, Rybniš-
tě, Jiřetín pod Jedlovou, Mikulášovice, Horní 
Podluží, Dolní Poustevna,

-  Fóra dárců,
-  Nadačního fondu Albert.

3. rozpočtové opatření 2022
Usnesení RM č. 66 – 21/2022
RM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy.

Změna účetních směrnic města
Usnesení RM č. 66 – 22/2022
RM schvaluje změnu směrnice č. 1 (Směrnice 
k zajištění účetnictví města) a směrnice č. 11 
(Směrnice k DPH) dle přílohy.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 66 – 23/2022
RM  schvaluje  Provozní  řád  kulturního  domu 
dle přílohy.
RM  schvaluje  Ceník  pronájmu  kulturního 
domu dle přílohy.
RM schvaluje vzor žádosti o pronájem kulturní-
ho domu dle přílohy.
RM  schvaluje  vzor  Smlouvy  o  krátkodobém 
pronájmu prostor kulturního domu dle přílohy.

Uzavírání smluv na akce v KD
Usnesení RM č. 66 – 24/2022
RM pověřuje 1. místostarostku města Krásná 
Lípa Janu Drobečkovou k uzavírání smluv na 
krátkodobý pronájem Kulturního domu Krásná 
Lípa se spolky, fyzickými osobami a s dalšími 
institucemi  a  organizacemi,  na  základě  jejich 
žádostí,  kdy  pronájem  nepřesáhne  dobu  48 
hodin.

Umělecké vystoupení
Usnesení RM č. 66 – 25/2022
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zajištění 

uměleckého  vystoupení  č.  2022/19/29  -  124 
na koncert skupiny GANGALABASTA dne 27. 
8. 2022 mezi městem Krásná Lípa a Michalem 
Pavlíčkem, Rosovice 130, 262 11 Rosovice, IČ 
71682848 dle přílohy.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 66 – 26/2022
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku měs-
ta Krásná Lípa dle přílohy.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 66 – 27/2022
RM bere na vědomí program kina a využití 
kulturního domu v měsíci květnu 2022 dle 
přílohy.

Zpráva o plnění úkolů z 62. a 63. RM
Usnesení RM č. 66 – 28/2022
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 62. a 63. RM.

IV. Informace
Informace
RM projednala dopis od Správy NPČŠ, jako 
reakci na zaslaný dopis dne 20. 4. 2022, 
ve věci změny cyklo a hipotras v národním 
parku.

Jan Kolář, Jana Drobečková
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Prodej části p. p. č. 692 a části p. p. č. 693/2, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 67 – 11/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
692 o výměře 88 m2 a části p. p. č. 693/2 o vý-
měře 485 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za účelem zřízení zahrady Margitě Novákové, 
bytem Cihlářská 729/16, Praha 9 za cenu 123 
100 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.

Prodej p. p. č. 1301/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 67 – 12/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  prodej  p.  p.  č. 
1301/1 o výměře 1934 m2, k. ú. Vlčí Hora za 
účelem zřízení zahrady Haně a Martinu Valen-
tovým, oba bytem Dobratická 520, Praha 9 za 
cenu 406 000 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-
klady s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 770/2, části p. p. č. 771 
a části p. p. č. 2751/7, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 67 – 13/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  prodej  p.  p.  č. 
770/2 o výměře 197 m2, části p. p. č. 771 o vý-
měře 156 m2 a části p. p. č. 2751/7 o výměře 
125 m2, vše k. ú. Krásná Lípa firmě PRAGIS 
REAL PROPERTY, s. r. o., se sídlem V Hole-
šovičkách  94/41,  Praha  8,  IČ  27534464,  za 
cenu 167 300 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-
klady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 2748/23, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 67 – 14/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 2748/23 o výměře max. 35 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa z důvodu přístavby kuchyně Pivovaru 
Falkenštejn s. r. o., se sídlem Na Hanspaulce 
1034/7A, Praha 6,  IČ 24783463 za cenu 500 
Kč/m2.  Prodej  bude  realizován  po  kolaudaci 
přístavby.  Kupující  uhradí  veškeré  náklady 
s  prodejem  spojené.  ZM  schvaluje  smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovi-
tosti dle přílohy.

Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 67 – 15/2022
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  část p. p. č. 2748/12 o výměře cca 60 m2, k. 
ú. Krásná Lípa,

-  část p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. Vlčí 
Hora,

-  p.  p.  č.  313  o  výměře  696 m2,  k.  ú. Kyjov 
u Krásné Lípy,

-  p. p. č. 253/1 o výměře 1575 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa,

-  p. p. č. 256/2 o výměře 661 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  část p. p. č. 256/1 o výměře cca 865 m2, k. 
ú. Krásná Lípa,

-  část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 4850 m2, 
k. ú. Krásná Lípa.

Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 67 – 16/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. 
p. č. 490/2 o výměře cca 660 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 67 – 17/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  směnu  p.  p.  č. 
1791/2  o  výměře  25  314 m2,  p.  p.  č.  186/2 
o  výměře  1571 m2,  p.  p.  č.  1742/2  o  výmě-
ře 1291 m2 a části p. p. č. 1742/1 o výměře 
11 996 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 
1844/8 o výměře 3271, p. p. č. 1837 o výmě-
ře 5973, p. p. č. 1771 o výměře 6256, p. p. č. 
1772 o výměře 5051 m2, p. p. č. 1798 o výmě-
ře 2046 m2 a část p. p. č. 1796 o výměře 1130 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa s firmou Jospenna 
s.  r.  o.,  se  sídlem Branická 213/53, Praha 4, 
IČ 5560403.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 67 – 18/2022
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. 
č. 652 o výměře 3074 m2, k. ú. Vlčí Hora za p. 
p. č. 601 o výměře 252 m2, část p. p. č. 598 
o výměře 1146 m2, část p. p. č. 1510 o výmě-
ře 179 m2 a část p. p. č. 595 o výměře 1395 
m2, vše k. ú. Vlčí Hora s Andrejem Babečkou, 
bytem Lužická 1033/4, Praha 2. Rozdíl výměr 
bude účtován částkou 200 Kč/m2. Náklady se 
směnou hradí žadatel.

Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 67 – 19/2022
RM  bere  na  vědomí  vrácení  jistiny  ve  výši 
240 150 Kč Karlu Dvořákovi, bytem Křižíkova 
1001/5, Krásná Lípa.

Byty - pronájem - byt č. 14, 
Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 67 – 20/2022
RM  schvaluje  pronájem  bytu  č.  14,  Nemoc-
niční 1137/6, Sabíně Michalkové, bytem SNP 
364/64,  Nová  Dubnica,  SR,  po  ukončení  re-
novace bytu,  v obecním zájmu z důvodu za-
městnání u Krajské zdravotní, a. s., pracoviště 
Rumburk. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady.

Byty - pronájem - byt č. 15, Nemocniční 
1137/6
Usnesení RM č. 67 – 21/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Nemocnič-
ní 1137/6, v tomto pořadí:
1. Adéla Švecová, Nemocniční 1073/38, Krás-
ná Lípa,
2. Liubov Shyian, bytem Vilnius 4/5, Slavutyč, 
Kyjevská oblast, Ukrajina.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.

III. Různé
P. p. č. 690, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 67 – 22/2022
Ve věci č. j. 14 C 163/2021, vedené u Okres-
ního  soudu  v  Děčíně,  žalobce:  Ludmila  Hra-
decká, žalovaný: Město Krásná Lípa o určení 
vlastnictví  k  nemovitosti.RM  doporučuje  ZM 
souhlasit s tím, aby soud schválil smír v tomto 
znění: 1. Určuje se, že p. p. č. 690/2 – zahrada 
o výměře 1800 m2, jež vznikla oddělením z p. 
p. č. 690 – zahrada o výměře 2 414 m2, která 
je zapsaná u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, pro obec Krásná Lípa a kat. území Kyjov 
u Krásné Lípy na LV č. 1081 (původní grafický 
příděl pořadové číslo 60), byla k datu úmrtí pří-

dělce Františka Stěhuleho, tedy k 18. 1. 1982, 
v podílovém spoluvlastnictví, a to v podílu po-
lovin, Františka Stěhuleho, nar. 30. 11. 1914, 
a jeho manželky Ludmily Stěhulové, nar. 29. 7. 
1918, zemřelé 3. 5. 2011.2. Žádný z účastníků 
nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se soci-
ální službou
Usnesení RM č. 67 – 23/2022
RM  vyhlašuje  záměr  obce  pronajmout  byt 
č.  22, Nemocniční  1148/12  (Dům  se  sociální 
službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (39,36 
m2, sazba 70 Kč/m2). Veškeré případné opra-
vy a úpravy si provede nájemce na vlastní ná-
klady. Byt je vhodný pro max. 2 osoby.

Rekonstrukce kotelny v ZŠ Krásná Lípa - 
zhotovitel
Usnesení RM č. 67 – 24/2022
RM projednala Zprávu o posouzení a hodno-
cení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého 
rozsahu  III.  kategorie  „Rekonstrukce  kotelny 
v  ZŠ  Krásná  Lípa“  vypracovanou  komisí  pro 
výběrová řízení.RM schvaluje pořadí firem dle 
výše  nabídkové  ceny.RM  schvaluje  uzavření 
Smlouvy o dílo č. 2022/11/14 - 147 s vítězným 
uchazečem,  kterým  je  firma  Ventos  Energy 
Solutions,  a.  s.,  Tovární  205,  Rumburk,  IČ 
25028324, dle přílohy.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 67 – 25/2022
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění  stavby  č.  2022/10/15  -  138  na  vedení 
zemního  kabelu  v  pozemku  místní  komuni-
kace  p.  p.  č.  1511,  k.  ú.  Vlčí  Hora,  s  firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.

Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 67 – 26/2022
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2022/10/15 
-  139  na  vedení  zemního  kabelu  v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 557/2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy, s firmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická  874/8, Děčín,  IČ  24729035,  dle  pří-
lohy.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 67 – 27/2022
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění  stavby  č.  2022/10/15  -  140  na  vedení 
zemního kabelu v pozemku místní komunika-
ce p.  p.  č.  2971,  k.  ú. Krásná Lípa,  s  firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 67 – 28/2022
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2022/10/15 - 141 na vedení zem-
ního kabelu v pozemcích p. p. č. 2590/4, p. p. 
č. 3041/4, p. p. č. 3041/3, p. p. č. 627/2 a p. 
p.  č. 2896/1,  vše k. ú. Krásná Lípa,  s  firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.
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Obnova místní komunikace
Usnesení RM č. 67 – 29/2022
RM  neschvaluje  rekonstrukci  povrchu  místní 
komunikace  na  p.  p.  č  2736/1,  k.  ú.  Krásná 
Lípa,  z  důvodu  vysokých  finančních  nákladů 
a s ohledem na budoucí využití komunikace.

Obnova fasády - Dittrichova 11/16, 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 67 – 30/2022
RM schvaluje na základě předložené nabídky 
uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/11/18 - 146 na 
obnovu fasády objektu Dittrichova 11/16, Krás-
ná Lípa s firmou Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7, 
Krásná Lípa, IČ 44572352, dle přílohy.

Smlouva o zajištění ubytovací kapacity
Usnesení RM č. 67 – 31/2022
RM  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  zajištění 
ubytovací  kapacity  č.  2022/19/19  -  145 mezi 
městem  Krásná  Lípa  a  Ústeckým  krajem, 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,  IČ 
70892156, dle přílohy.

Dotace Ústeckého kraje pro SDH 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 67 – 32/2022
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pro-
jekt „Vybavení JSDH Krásná Lípa 2021“ z Pro-
gramu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Ústeckého  kraje  a  závazek  spolufinancování 
projektu  v minimální  výši  10 %  z  poskytnuté 
dotace projektu.

Smlouva o technickém zabezpečení voleb 
do zastupitelstva obce
Usnesení RM č. 67 – 33/2022
RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpe-
čení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022 
č. 2022/19/11 - 143 mezi městem Krásná Lípa 
a organizací Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa, p. o., dle přílohy.

Přezkum hospodaření za rok 2021
Usnesení RM č. 67 – 34/2022
RM  bere  na  vědomí  výsledek  přezkoumání 
hospodaření města Krásná Lípa za rok 2021, 
které  provedla  nezávislá  auditorská  společ-
nost AUDIT OBCE s. r. o. s tímto závěrem: 
„Při  přezkoumání  hospodaření města Krásná 
Lípa za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a ne-
dostatky.“
RM  děkuje  zaměstnancům  města  Krásná 

Lípa, kteří se zasloužili o kladný výsledek na 
přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Návrh závěrečného účtu města za rok 2021
Usnesení RM č. 67 – 35/2022
RM  se  seznámila  s  návrhem  závěrečného 
účtu města za rok 2021 a doporučuje ZM jeho 
schválení.

Přehled plateb místních poplatků 
za 1 - 3/2022
Usnesení RM č. 67 – 36/2022
RM  bere  na  vědomí  přehled  plateb místních 
poplatků, z pobytu a za užívání veřejného pro-
stranství, uhrazených v období 1 - 3/2022.

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města 
Krásná Lípa k 31. 3. 2022
Usnesení RM č. 67 – 37/2022
RM  bere  na  vědomí  stav  pohledávek  k  roz-
počtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 
2022.

Elektrotechnika pro 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 67 – 38/2022
RM  schvaluje  objednání  elektrotechnické-
ho  vybavení  do  nové  učebny  základní  školy 
v  rámci  projektu  „Infrastruktura  ZŠ  v  Krásné 
Lípě  -  Přístavba  odborné  učebny  a  zajištění 
bezbariérovosti“ u společnosti AV MEDIA SYS-
TEMS, a. s., Pražská 1335/63, Praha 10, 
IČ 48108375.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka 
za rok 2021
Usnesení RM č. 67 – 39/2022
RM  schvaluje  účetní  závěrku  příspěvkové 
organizace  Základní  škola  a  Mateřská  škola 
Krásná Lípa sestavenou ke dni 31. 12. 2021 
a rozdělení hospodářského výsledku v celko-
vé výši 128 731,92 Kč takto:
fond odměn: 0,00 Kč
fond rezervní: 128 731,92 Kč.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hos-
podaření a Zpráva o inventarizaci za rok 
2021
Usnesení RM č. 67 – 40/2022
RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu 
o provedení inventarizace příspěvkové organi-
zace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa za rok 2021 dle přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospo-
daření a Zpráva o inventarizaci za rok 2021
Usnesení RM č. 67 – 41/2022
RM schvaluje Zprávu o hospodaření a Zprávu 
o  provedení  inventarizace  příspěvkové  orga-
nizace  Kostka  Krásná  Lípa  za  rok  2021  dle 
přílohy.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka 
za rok 2021
Usnesení RM č. 67 – 42/2022
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace Kostka Krásná Lípa  sestavenou  ke 
dni  31.  12.  2021  a  rozdělení  hospodářského 
výsledku v celkové výši 717 461,01 Kč takto:
fond odměn: 0,00 Kč
fond rezervní: 717 461,01 Kč.

Veřejnosprávní kontroly zřizovatele
Usnesení RM č. 67 – 43/2022
RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních 
kontrol hospodaření příspěvkových organizací 
za rok 2021.

Křinice Krásná Lípa s. r. o. - hospodaření 
za rok 2021
Usnesení RM č. 67 – 44/2022
RM bere  na  vědomí  hospodaření  společnos-
ti  Křinice  Krásná  Lípa,  s.  r.  o.  za  rok  2021 
a schvaluje  výroční  zprávu včetně účetní  zá-
věrky společnosti.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 67 – 45/2022
RM bere na vědomí program kina a využití kul-
turního domu v měsíci červnu 2022 dle přílohy.

Zpráva o plnění úkolů z 64. a 65. RM
Usnesení RM č. 67 – 46/2022
RM  bere  na  vědomí  Zprávu  o  plnění  úkolů 
z 64. a 65. RM.

IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci a zápis:
-   informace o aktuální ceně elektřiny na  rok 

2022,
-   zápis  z  jednání  Komise  pro  hospodaření 

s byty ze dne 20. 5. 2022.

Jan Kolář, 
Jana Drobečková

Křinice Krásná Lípa, s. r. o. – zpráva o hos-
podaření za rok 2021
Usnesení ZM č. 20 – 01/2022
ZM  bere  na  vědomí  hospodaření  a  výroční 
zprávu včetně účetní závěrky společnosti Kři-
nice Krásná Lípa, s. r. o. za rok 2021.

Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál 
Křinici Krásná Lípa, s. r. o.
Usnesení ZM č. 20 – 02/2022
ZM schvaluje poskytnutí peněžitého příplatku 
mimo  základní  kapitál  ve  výši  1  000  000  Kč 

společnosti KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s. r. o.
Prostředky společnost využije na financování 
přípravy  a  budoucí  rekonstrukce  výměníko-
vých stanic a rozvodů tepla.

4. rozpočtové opatření 2022
Usnesení ZM č. 20 – 03/2022
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - Dotace IROP
Usnesení ZM č. 20 – 04/2022

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2022/19/12 
- 123 mezi městem Krásná Lípa a příspěvko-
vou organizací Kostka Krásná Lípa o návratné 
finanční  výpomoci  z  rozpočtu  města  ve  výši  
2 706 000 Kč na předfinancování projektu Po-
řízení  plug-in hybridních automobilů  - Kostka 
Krásná  Lípa,  p.  o.,  CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1
24/0017223.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Podhorský, 
Václav Danita

USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 23. 5. 2022
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