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č. 635ZDARMA

ZASTUPITELÉ SE SEŠLI K 21. JEDNÁNÍ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ

6/2022
PÁTEK 8. ČERVENCE

Na programu zasedání zastupitelstva města, 
které se konalo 6. června 2022, bylo k projed-
nání na čtyřicet usnesení. V úvodní části se 
projednaly ekonomické záležitosti, hospoda-
ření města za loňský rok, kdy byl projednán 
závěrečný účet města, výsledek přezkumu 
hospodaření i účetní závěrka. Město Krásná 
Lípa zveřejnilo návrh svého závěrečného účtu 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospo-
daření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem 
jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
na své úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěreč-
ného účtu mohli občané uplatnit písemně ve 
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo úst-
ně při jeho projednávání na zasedání zastu-
pitelstva. Plnění rozpočtu města za rok 2021 
skončilo přebytkem (rozdíl příjmů a výdajů) 
ve výši 563 tis. Kč. Provozní příjmy za rok 
2021 byly ve výši 97.972 tis. Kč, což předsta-
vuje 111% plnění z plánovaného celoročního 
rozpočtu provozních příjmů po rozpočtových 
změnách. Provozní výdaje za rok 2021 činily 
76.249 tis. Kč, což představuje 91 % z pláno-
vaného celoročního rozpočtu města. Investič-
ní příjmy za rok 2021 byly ve výši 8.221 tis. 
Kč, což představuje 110 % plnění z plánova-
ného celoročního rozpočtu. Investiční výdaje 
(bez investičních rezerv města) za rok 2021 
činily 44.024 tis. Kč, což představuje 76 % 
z plánovaného celoročního rozpočtu města 
bez jeho investičních rezerv. Hospodářský 
výsledek města po zdanění za rok 2021 je 
19.616.951,56 Kč. Město má nedokončené 
investice ve výši 31,7 mil. Kč, z čehož největší 
část tvoří přístavba odborné učebny u budo-
vy základní školy (24,9 mil. Kč), projektové 
dokumentace (5,4 mil. Kč), cyklostezka směr 
Rumburk (0,8 mil. Kč) a nové zdroje pitné vody  
(0,4 mil. Kč).
Také obě příspěvkové organizace města – 
Kostka Krásná Lípa a ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
hospodařily v roce 2021 se ziskem, městská 
společnost Křinice Krásná Lípa, s. r. o. dosáh-
la v roce 2021 zisku ve výši 186 tis. Kč. Řádné 
hospodaření města Krásná Lípa s finančními 
prostředky a nakládání s majetkem bylo po-
tvrzeno nezávislým auditorem, který ve své 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2021 ze dne 9. 5. 2022 konstatoval: „Při 
přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa 
za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostat-
ky.“ Zpráva o výsledku přezkoumání hospo-
daření je součástí závěrečného účtu města. 
Město již několik let není zadlužené, nečerpá 
žádné úvěrové prostředky.
V pozemkové agendě bylo rozhodnuto o pro-
deji několika pozemků, většinou zahrad k ro-
dinným domům a chalupám, bylo prodáno  
35 m2 za cenu 500 Kč/m2 Pivovaru Falken-

štejn, s. r. o. pro realizaci rozšíření gastro 
provozu. Schválena byla i směna pozemků 
se společností Jospenna, s. r. o., kdy město 
získá pozemky v horní části městského parku  
C. A. Dittricha vč. rybníku Dvoják, vodní nádrž 
u bývalé kotelny atd., výměnou za luční poros-
ty u vodárny v prostoru ulice Mánesova.
Dále pak ZM projednalo rozhodnutí Minis-
terstva vnitra České republiky o pozastavení 
účinnosti čl. 5 odst. 4 obecně závazné vy-
hlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 o míst-
ním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství a schválilo podání rozkladu proti 
tomuto rozhodnutí. Město komunikuje ve věci 
možného pozastavení předmětného ustano-
vení vyhlášky o úlevě na místním poplatku pro 
trvale bydlící již od jara 2021. Po schválení 
vyhlášky na podzim 2021 byla úleva označe-
na ministerstvem jako nezákonná z důvodu 
údajné diskriminace jedné skupiny poplatní-
ků (vlastníků rekreačních objektů) přesto, že 
v předchozích letech naši stejnou vyhlášku 
shledalo v pořádku. Domníváme se, že naše 
důvody, ze kterých ministerstvo vycházelo, 
jsou nediskriminační a v souladu se zákonem. 
K výkladu zákona je v tomto případě příslušný 
Ústavní soud České republiky, který se bude 
touto záležitostí zabývat. Před projednáním 
Ústavním soudem chceme využít opravného 
prostředku proti vydanému rozhodnutí a podat 
rozklad k ministrovi vnitra.
ZM projednalo také průběh rekonstrukce 
a stav objektu tzv. Dittrichovy hrobky a schvá-
lilo Smlouvu darovací a o postoupení smlouvy 
mezi Českou republikou – Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, OMNIUM, 
z. s. a městem Krásná Lípa ve věci budovy 
bez čísla popisného nebo evidenčního na st. 
p. č. 842 v k. ú. Krásná Lípa (tzv. Dittrichova 
hrobka). Snaha je objekt získat do majetku 
a aktivně usilovat o jeho záchranu a postup-
nou obnovu. Úřad pro zastupování ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) uzavřel v roce 2018 
smlouvu o bezúplatném převodu tzv. Dittri-
chovy hrobky společnosti 
OMNIUM, z. s. Město 
Krásná Lípa následně 
uzavřelo se společností 
OMNIUM, z. s. smlou-
vu o budoucí darovací 
smlouvě na pozemek pod 
tímto objektem. Návazná 
smlouva darovací nebyla 
následně městem uza-
vřena z důvodu nesplně-
ní smluvních podmínek 
(rekonstrukce střechy do 
31. 10. 2021). Pozemek 
je tedy nadále v našem 
vlastnictví. OMNIUM, z. s. 

se dostal do složité ekonomické situace a není 
schopen plnit smluvní podmínky ÚZSVM 
i města Krásná Lípa. Rekonstrukční práce se 
zastavily a objekt nadále chátrá a hrozí nevrat-
né poškození. Spolek vyjádřil ochotu vzdát se 
vlastnického práva k objektu hrobky. Na zákla-
dě tohoto jsme vstoupili do jednání s ÚZSVM. 
Jako nejvhodnější a nejrychlejší způsob byl 
zvolen nyní realizovaný postup čili trojstranná 
dohoda. Město tedy převezme objekt na zá-
kladě darovací smlouvy a o postoupení smlou-
vy. Také převezmeme závazky OMNIUM,  
z. s. z původní smlouvy s tím, že budeme mít  
2 roky na zajištění objektu proti zatékání. Vě-
říme, že se nám podaří současnou nedobrou 
situaci vyřešit a mauzoleum nejvýznamnější 
průmyslnické rodiny v historii města za pomoci 
dotací zachránit.
Zastupitelstvo uložilo finančnímu výboru pro-
vést v roce 2022 kontrolu přidělování finanč-
ních příspěvků městem v rámci dotačního 
programu na opravy fasád, střech a oplocení 
v roce 2021, kontrolu přidělování dotací na 
podporu výstavby rodinných domů v roce 2021 
a kontrolu přidělování finančních příspěvků 
městem na podporu kulturní, sportovní a tě-
lovýchovné činnosti a práci s mládeží za rok 
2021. Kontrolnímu výboru uložili zastupitelé 
provést letos kontrolu plnění usnesení rady 
a zastupitelstva, kontrolu správy a údržby cyk-
lostezek na katastrálním území města.
Na základě diskuse zastupitelů se rada města 
bude zabývat opravou pěší spojky mezi ulice-
mi Kovářská a Štefánikova a zváží možnost 
vybudování dětského hřiště ve fotbalovém 
areálu. Také se bude zabývat zvýšením kvality 
vody v některých vodních nádržích v majetku 
města.
Pokud nenastane nějaká mimořádnost, sejdou 
se zastupitelé již jen jednou v tomto volebním 
období, a to 5. září. O dva týdny později pak 
v komunálních volbách zvolíme nové složení 
zastupitelstva.

Jan Kolář, starosta

ZAHÁJILI JSME STAVBU 
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ POD CIMRÁKEM
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PRVNÍ LETOŠNÍ VELKÁ AKCE SE TĚŠILA REKORDNÍMU ZÁJMU VEŘEJNOSTI

VLČÍ HORA S ROZHLEDNOU DĚLALA KULISU SVATOJÁNSKÝM SLAVNOSTEM BYLIN

Druhý červnový víkend byl tradičně vyhrazen 
jedné ze dvou největších kulturně-společen-
ských akcí v Krásné Lípě. Po dvouleté pauze, 
kterou zavinila covidová nákaza a následná 
hygienická omezení, se vrátil v plné parádě 
Pochod pohádkovým lesem, akce místního 
odboru KČT Krásná Lípa. Skvěle připrave-
né trasy (2 a 7 km) s celkem 21 tematickými 
zastaveními přilákaly 2 502 účastníku, z toho 
bylo 1 299 dětí !!!, a to nejen z našeho města, 
ale i širokého okolí. Poděkování patří více než 
stovce dobrovolnických organizátorů a přede-
vším vedoucímu akce Mikuláši Peterkovi.

Souběžně probíhal již X. ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu Krásná Lípa, který organi-
zuje folklorní soubor Lužičan. Návštěvníkům 
nabídl bohatý hudební a taneční program, po-
chod souborů a pohádkových bytostí městem, 
následný galaprogram na náměstí a završení 
v podobě koncertu známého zpěváka Vlasty 
Horváta. To vše bylo doplněno Staročeským 
jarmarkem se stánkovým prodejem tradičního 
sortimentu a možností bohatého občerstvení. 
Nechyběla ani tradiční soutěž o nejlepší bá-
bovku jarmarku a vyhlášení nejlepších masek 
Pohádkového lesa.

Akci opět logisticky zajistily naše Technické 
služby a finančně ji podpořilo město Krásná 
Lípa.
Na letní měsíce je připravena celá řada dal-
ších hudebních vystoupení na různých scé-
nách, které máme ve městě k dispozici. Vše 
opět vyvrcholí v posledním srpnovém víkendu 
Dnem Českého Švýcarska s Cross Parkma-
ratonem, tradičním srazem motocyklů Čechie 
Böhmerland a večerním koncertem jednoho 
z našich nejlepších rockových zpěváků Dana 
Bárty a skupiny Alice.

Jana Drobečková, místostarostka

Odborné přednášky, hudební vy-
stoupení, prodejní stánky regionál-
ních výrobců, komentované prohlíd-
ky bylinných zahrad, muzikoterapie 
a další bohatý doprovodný program 
byl v sobotu 18. června připraven 
pro návštěvníky Svatojánských 
slavností bylin v areálu společnosti 
Nobilis Tilia, která byla zároveň po-
řadatelem. Počasí přálo a akce se 
těšila skvělé návštěvnosti.

Jana Drobečková

Momentka z Pohádkového lesa

Společná fotografie účastníků folklorního festivalu

Z vyhlášení soutěže o nejlepší bábovku jarmarku

Koncert Vlasty Horváta
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ZAHÁJILI JSME STAVBU VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ POD CIMRÁKEM

PŘIPRAVUJEME ZÁSADNÍ REKONSTRUKCI DALŠÍHO BYTOVÉHO DOMU

Pod hrází rybníka Cimrák, kde stával ještě 
před pár lety zdevastovaný bytový dům tzv. 
Mlýn, začaly stavební práce na stavbě víceú-
čelového veřejného hřiště se skateparkem. Po 
demolici domu byla upravená pláň využívána 
jako odstavná plocha pro osobní automobily, 
ve spodní části ve směru k náměstí byl vy-
tvořen ochranný protihlukový zemní val, který 
odděluje navazující zahrady domů v Pražské 
ulici.
V prostoru vznikne herní sportovní hřiště 

s brankami a basketbalovými koši, in-line drá-
ha, plocha pro instalaci překážek pro skate-
boarding. Součástí bude i veřejné osvětlení, 
městský mobiliář a pokrytí veřejnou wi-fi sítí. 
Další vybavení, např. prvky venkovního fitness 
budeme doplňovat v dalším období.
V tuto chvíli probíhají zemní práce a příprava 
výstavby dvou mostků přes vodoteč, která od-
vádí vodu od přepadu Cimráku a povede přes 
ni bruslařská dráha. Stavební práce by měly 
být dokončeny do konce října. Následně bu-

dou instalovány skateové překážky. Celkové 
náklady akce budou 6 mil. korun a jsou hraze-
ny z prostředků města. V několika posledních 
letech nebyly k dispozici vhodné dotační tituly 
na veřejná sportoviště.
Věříme, že nabídka prostoru pro volnočasové 
vyžití dětí a mládeže nedaleko centra města je 
i vhodnou prevencí negativních jevů a drobné-
ho vandalismu ve městě.

Jan Kolář

V těchto dnech vrcholí projektové práce na 
modernizaci bytového domu v Masarykově 
ulici č. 2, kde je mj. umístěna i ordinace prak-
tického lékaře. Zastaralé rozlehlé a dispozičně 
nevyhovující byty, většinou ještě s toaletami na 
chodbách domu, kterých je v objektu šest jsme 

postupně uvolnili. Cílovým stavem bude vznik 
jedenácti moderních bytů s menší výměrou. 
Počítáno je i s jedním bytem pro imobilní oso-
bu. Po dohodě s lékařkou MUDr. Rezkovou 
jsme připravili i rekonstrukci prostor její ordina-
ce. Po dobu rekonstrukce následně zajistíme 

náhradní prostory. Na financování stavby se 
pokusíme zajistit dotační financování. Otáz-
kou zatím zůstávají zacílení a dotační podmín-
ky v novém plánovacím období rozvojových 
fondů EU.

Jan Kolář



strana 4 červen 2022
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S MARTINEM VESELÍKEM, MAJITELEM SCHINDLEROVY PLETÁRNY

To, čím je pro Novoborsko sklo a fenomén 
sklářského průmyslu, tím je pro Krásnou 
Lípu a Šluknovský výběžek textil a textilní 
průmysl. Od poloviny 18. století procházel 
obrovským vývojem provázeným techno-
logickým pokrokem. Do regionu přinesl 
bohatství a celoevropský věhlas. Po za-
škobrtnutí v poválečném období, po od-
sunu původního německého obyvatelstva, 
přišel totální kolaps po roce 1989. Rozpad 
východoevropských trhů a příliv levného, 
často nekvalitního asijského zboží položil 
na lopatky podniky s obrovskou tradicí a ti-
síci zaměstnanci. Jak se to stane, že přijde 
podnikatel z Litomyšle a koupí si u nás nej-
starší nepřetržitě fungující pletárnu, které 
jste vrátil její původní název Schindlerova 
pletárna?

Nás sem přivedla potřeba vlastního kvalitního 
výrobního zázemí. Hledali jsme před více než 
osmi lety po celé zemi i okolí pletárnu pro do-
plnění naší nabídky vlněného oblečení. A to, 
co jsme tak usilovně hledali jsme našli zde, 
v Krásné Lípě. A ten vztah se postupně vyvinul 
z opatrné spolupráce po její postupné rozšiřo-
vání až po převzetí a dnešní provoz pletárny. 
Já se ale musím s dovolením trochu ohradit. 
Vím, že jde o nadsázku, ale sousloví „…koupí 
si pletárnu…“ mně jde trochu proti srsti. Ne-
považujeme pletárnu za nějakou osobní či 
spotřební věc, která je jen tak ke koupi, ale za 
velký závazek. Je to živý vztah k tradici, řeme-
slu, k pletárně jako specifickému organismu 
zasazenému do historických souvislostí, do 
nádherné přírody, vztah ke speciální architek-
tuře budovy a také k našim spolupracovníkům, 
kteří zde i přes obtíže a značné nepohodlí pra-
por řemesla nadále statečně drží.
A chtěl bych zde také vyjádřit respekt celému 
vedení města, Vám jako starostovi i Vašim 
spolupracovníkům za to, co jste zde v Krásné 
Lípě dokázali a o co se každodenně snažíte 
a především poděkovat za spolupráci, za pod-
poru a pomoc.

Vlastní objekt Schidlerovy pletárny je i ar-
chitektonicky velmi zajímavou stavbou 
architekta Hanse Richtera. Navíc je v těs-
né blízkosti největší funkcionalistické vily 
v ČR tzv. Palmovky. To je jistě velký záva-
zek a do jisté míry i komplikace pro budoucí 
modernizaci. Jak vnímáte tuto skutečnost?

Od první návštěvy jsme si jedinečnosti a vý-

znamu stavby vědomi a byl pro nás i jedním 
z důvodů zájmu o pletárnu a její koupě. Máme 
rádi architekturu, jsme ovlivněni pozitivním 
soužitím historické i moderní architektury 
v naší rodné Litomyšli. K pletárně přistupuje-
me s respektem. Není nám lhostejný současný 
nedobrý stav. Požádali jsme proto o radu od-
borníky z Fakulty architektury ČVUT v Praze 
a po jejich doporučení si vybrali z navržených 
možností a spojili se s panem architektem 
Petrem Všetečkou z atelieru TRANSAT archi-
tekti, který má zkušenosti s podobným typem 
staveb ze Zlína, kde se podílel na rekonstruk-
cích budov 14/15 Baťova institutu, budovy č. 
21, tedy známého zlínského mrakodrapu fir-
my Baťa i na výjimečném památníku Tomáše 
Bati. S panem architektem konzultujeme vše 
od nejmenších detailů a máme již k dispozici 
první ideový návrh velmi citlivé a na etapy roz-
dělené konverze, která by se týkala především 
vnitřních prostorů a přizpůsobila je současným 
potřebám. Je to běh na velmi dlouhou trať.

Vaše podnikatelské portfolio je širší než 
zdejší pletařská akvizice. V Litomyšli se 
zabýváte mj. výrobou zdravotnického ma-
teriálu a speciálních matrací. Podobně jako 
u textilu, spolupracujete s vědci, vysokými 
školami, využíváte moderní technologie. 

Ano, smyslem a cílem naší práce ve VITAPU-
Ru v Litomyšli je odstranit z České republiky 
dekubity (proleženiny). To je velmi závažné, 
bolestivé, život ohrožující a obtížně se hojící 
poranění, vyskytující se u dlouhodobě nepo-
hyblivých pacientů, převážně seniorů, kterému 
lze správnou prevencí předejít. A o to se sna-
žíme. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme polo-
hovací antidekubitní zdravotnické prostředky, 
speciální matrace a lůžkoviny, školíme zdra-
votnický personál, vydáváme edukační bro-
žury a aktivně se účastníme odborných konfe-
rencí a sympozií. Prostě se snažíme pomáhat 
s péčí. Spolupráce při vývoji je naprosto přiro-
zená a nezbytná, sami nic nezmůžete. Právě 
jsme společně s Vysokým učením technickým 
v Brně, Fakultou elektrotechniky a informač-
ních technologií, Středoevropským technolo-
gickým institutem Brno a dalšími partnery do-
končili vývoj speciální reaktivní matrace, která 
využívá umělou inteligenci a výrazně pomůže 
zlepšit péči o dlouhodobě nepohyblivé pacien-
ty upoutané na lůžko. Ve vývoji s těmito part-
nery nadále pokračujeme, nyní i za spolupráce 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
a Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích.
 A technologie? Dobrý guláš uvaříte při dodr-
žení správného postupu jen z dobrých surovin. 
Tam to začíná, u výběru materiálů a kompo-
nentů. Nesmíte nic ošidit. Proto používáme ty 
nejlepší dostupné materiály a nejmodernější 
technologie. Kde to technologicky lze, spoju-
jeme speciální prodyšnou ale nepromokavou 
tkaninu ultrazvukem, což výrazně usnadňuje 
následnou dezinfekci, spoje látky jsou zcela 
nepropustné, povrch je ošetřen speciální švý-
carskou technologií Sanitized, která účinně 
blokuje množení bakterií i MRSA (zlatý stafy-
lokok).

Ve Vaší firemní prezentační prodejně v Li-
tomyšli je k vidění velmi široký sortiment 
zboží vyrobeného u nás v Krásné Lípě. 
Na první pohled je patrný důraz na kvalitu 
a dokonalé provedení. Je to cesta, jak je 

možné obstát doslova v celosvětové kon-
kurenci?

Ano, důraz na kvalitu a užitek pro zákazníka, 
dobrý poměr cena/výkon je pro nás jediná 
možná a smysluplná cesta. Nechceme dělat 
masovou produkci. Jako spotřebitelé na sebe 
nemusíme nakupovat tolik věcí. Stačí pár kva-
litních, vhodně kombinovatelných kousků, kte-
ré si spolu rozumí a jsou z kvalitního a udržitel-
ného materiálu, jakým ovčí vlna je. Přijeďte se 
podívat, názor si uděláte sami. Rádi vás s ce-
lým procesem zpracování vlny od ovečky až 
po svetr v zážitkovém vlněném centru a firem-
ní prodejně Woolife v Litomyšli seznámíme. 
Zákazníkům se zde věnuje moje paní Vlasta 
Veselíková, která stála u zrodu firmy a vším si 
prošla. Není povolanějšího průvodce.

S tím souvisí i dobrý marketink a propa-
gace. Spolupracujete se špičkovou módní 
návrhářkou paní Liběnou Rochovou, se 
studenty uměleckých oborů. Připravili jste 
speciální pletařský workshop Krásnolipské 
pletení. Pletařina je zjevně stále živý a per-
spektivní obor. Kam postupuje jeho vývoj?

Snažíme se spoluprací s renomovanými návr-
háři ukázat našim zákazníkům a také mladým 
lidem, že řemeslo stále žije a že může být 
i v dnešní době atraktivní spojením kreativní, 
tvořivé práce s moderní technikou. V málo-
kterém výrobním odvětví jste tak blízko, od 
ideového návrhu po hotový produkt. Většinou 
v průmyslu děláte jen nějakou operaci na ku-
sech, které jsou zcela anonymní. Tady je celý 
příběh, od komunikace se zákazníkem, tvorbu 
vzorků, až po finální produkt, který dobře slou-
ží a ještě udělá radost. Příkladem spolupráce 
bylo symposium Krásnolipské pletení 2022, 
kde se potkali studenti z různých škol, střed-
ních i vysokých, od nás i ze Slovenska, peda-
gogové, návrháři, dodavatelé technologií. Po-
dívejte se prosím také na náměstí, kde uvidíte 
na 12 panelech ukázku spolupráce Schindle-
rovy pletárny s talentovanými studenty atelieru 
prof. Liběny Rochové z UMPRUM Praha ur-
čenou na světovou výstavu designu Salon del 
Mobile v Miláně. Pletařina je z mého pohledu 
živý a perspektivní obor, je stále více ve světě 
populární, protože pletené oděvy jsou mno-
hem pohodlnější, snáze se přizpůsobí každé 
postavě, cítíte se v nich prostě dobře. A vývoj 
jde stále dopředu i u materiálů. My preferuje-
me přírodní materiály, které jsou pro uživatele 
příjemné, funkční a navíc snadno obnovitelné. 
U technologií je princip mechaniky pletení více 
než 100 let stejný. Vidíte, že mechanické části 
moderního stroje jsou téměř stejné jako u his-
torického ručního stroje, vývoj jde ale rychle 
dopředu u elektronických systémů, které ob-
sluhu stroje usnadňují a pomáhají zdokonalit 
výsledný produkt.

Ale zároveň se potýká s řadou vážných 
problémů. Jaké jsou momentálně ty nejzá-
sadnější? Jsou to energetická krize, dopa-
dy globalizace? 

Ano, teď se toho sešlo opravdu hodně. Velmi, 
opravdu velmi těžko se nám dýchá, bojujeme 
ze všech sil. To je na jiný rozhovor. Ale když 
si představím život mého dědečka Jana, který 
byl jako mladík na vojně tři roky u hulánů (jez-
decká kavalerie), bojoval celou Velkou válku 
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OBHAJOBA TITULU ZELENÉ (NEJVYŠŠÍ) CESTY EKOŠKOLY

VYBÍRÁME Z NEWSLETTERU SENÁTORA ZBYŇKA LINHARTA

Ekoškola je program, který výrazně zvyšuje 
ekologické povědomí žáků, podporuje jejich 
aktivitu a vzbuzuje zájem o dění na škole. Žáci 
se naučí jednat s dospělými, veřejně obhajo-
vat své názory a přebírat zodpovědnost.
Získáním Certifikátu Zelené cesty ukazujeme, 
že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků 
u dětí rozvíjíme schopnost a ochotu aktiv-
ně a samostatně zlepšovat životní prostředí 
a ovlivňovat tak i celou naši školu. V tomto 
školním roce jsme dosáhli kritérií potřebných 
pro udělení Zelené vlajky. Před auditem pro-
běhla konzultace se zástupci naší Ekoškoly 
v Praze a pak v dubnu samotný audit s dět-
mi z Ekotýmu. Již v minulých letech jsme se 
tímto titulem mohli pyšnit a letos jsme obha-
jovali. Práce v Ekoškole je dlouhodobá, zís-
káním Certifikátu Zelené cesty práce v Eko-
škole nekončí, certifikát  je potřeba každé  
3 roky obhájit.
Pro zelenou vlajku a další insignie si zástup-
ci ekotýmu dojeli do Prahy.  Při slavnostním 
předávání ocenění na konci školního roku ve 

Staroměstské radnici v Brožíkově sále děvča-
ta Nela Churáčková, Simona Májová, Josefina 
Marschnerová a Aneta Skokanová představila 
naší činnost v minulých čtyřech letech.

Mgr. Martina Kolářová

TURISTICKÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PRO OBLAST 
ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA NA ROK 
2022
Tato skvělá pomůcka pro cesty už existuje  
15 let a v turismu přeshraničních destinací 
nemá v Česku obdobu. Naleznete zde všech-
na spojení sezony, včetně např. lodí z Ústí do 
Hřenska a do Bad Schandau za lidové jízdné 
v tarifu DÚK, červený autobus z Mezní Louky 
na Königstein a další. Přehledné, včetně ma-
pek a pokynů pro návštěvu obou národních 
parků. Tištěnou brožuru v českém i německém 
jazyce získáte v regionálních informačních 
střediscích.
ZÁŽITKY V ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU 
2022/2023
O prázdninách a letním volnu spoustu inspi-
race pro trávení času v prostředí kopců, skal, 
lesů a využívání služeb a místních produktů 
přináší také brožura Zážitky v Českosaském 
Švýcarsku, kterou obecně prospěšná spo-
lečnost České Švýcarsko vydává již od roku 
2010. I nové Zážitky dostanete v regionálních 
informačních střediscích.
NÁRODNÍ PARK KŘIVOKLÁTSKO
Do Senátu byla doručena Velikonoční výzva 
starostů Křivoklátska a následně otevřený 
dopis premiérovi. Obsah obou textů souvisí 
s tím, jak MŽP dlouhodobě naše parky neřídí 
(a nemá ponětí o mnoha aspektech v našich 
národních parcích. Máme jen 4 a je to zoufa-
lost. Nejde o to, že národní parky se nemají 
rozšiřovat, to samo o sobě je v pořádku. Ale 
musí to někdo řídit, vědět proč to chce apod.). 
V červnu se záměr zřídit nové parky projed-
nával i na našem Výboru. Po dlouhé diskuzi 
jsme přijali Usnesení, ve kterém mimo jiné 
žádáme MŽP, aby doložilo, že stávající stu-
peň ochrany přírody nedostačuje, na základě 
jakých konkrétních parametrů IUCN Soutok 
a Křivoklátsko mají spadat do kategorie II ná-
rodní park nebo aby MŽP posílilo postavení 
a vliv obecních municipalit v radách národních 
parků a zohlednilo jejich spoluzodpovědnost 
za správu a stav dotčených území. Mnoho let 

například nemají naše NP základní dokument 
dle zákona a to jsou Zásady péče. Neuvěřitel-
ný šlendrián.
RE:START A PÁTÝ AKČNÍ PLÁN
Ministru Ivanu Bartošovi jsem u příležitos-
ti sběru námětů pro 5. akční plán programu 
RE:START napsal tipy, projekty a náměty, kte-
ré by byly v regionu potřeba, a které zasílám 
lidem z RE:STARTU už někdy od roku 2017.  
Stejně jako jsem panu ministrovi připomněl 
usnesení z roku 2019, kterým Senát tehdejší 
Babišově vládě doporučil 20 opatření k reali-
zaci ve strukturálně postižených regionech – 
a stále nic.
V už čtyřech akčních plánech RE:STARTU 
se postupně během let nahromadilo kolem  
120 opatření za cca 146 miliard korun. Re-
alizovány však byly projekty jen za celkem  
10 miliard korun, nějakých 6% z koncentrova-
né dlouholeté potřeby. Tomu se dá říkat všeli-
jak, úspěch to ale nebude…
POVODNĚ NA ŠLUKNOVSKU
Petru Fialovi jsem připomněl, že obce na 
Šluknovsku jako Dolní Poustevna či Loben-
dava stále nedostaly žádnou pomoc od státu 
na opravu mostků po bleskových záplavách 
v roce 2021, a opětovně požádal premiéra 
o zajištění státní pomoci na opravu po loň-
ských povodních poškozené infrastruktury 
a majetku. Problém jsem probíral osobně 
i s ministrem MMR I. Bartošem.
KOMUNÁLNÍ VOLBY
Léto nebude vyhrazeno jen oddechu. Komu-
nální politici se budou muset připravovat také 
na blížící se komunální volby. Stávajícím sta-
rostkám a starostům proto přeji, aby se jim 
během léta podařilo podat dobrou kandidátku 
a zvládnout předvolební obdobní, včetně roz-
bíhajících se kampaní, které nebudou asi vždy 
úplně příjemné.
I Všem ostatním přeji krásné léto a prázdniny 
a načerpání nových sil.

S pozdravem Váš senátor,
Zbyněk Linhart

v c. a k. armádě, zažil druhou světovou válku 
a nakonec i násilnou kolektivizaci, kdy mu ko-
munisté ukradli celoživotně budované hospo-
dářství, naše problémy ve srovnání s obtížemi 
života našich předků nejsou nic.

Pokud bychom si dovolili trochu odhléd-
nout od složité reality dneška a připustili 
optimistický pohled na budoucí vývoj, kde 
by mohla být Schindlerova pletárna za dva-
cet, třicet let až bude slavit 200 roků své 
existence?

Chtěli bychom získávat nové zákazníky a zají-
mavé zakázky a stále vyrábět oblečení, které 
nejen že je dokonale řemeslně zpracované, 
ale má i svoji duši, dělá svým nositelům radost 
a je dostupné. Vyrábíme třeba pro švýcarskou 
poštu, ale chtěli bychom více oblékat i domácí 
firmy, domácí instituce, jsme na to připraveni. 
Nemusí hledat dodavatele v Číně nebo jinde 
na východě. 
Chtěli bychom upravit vnitřní prostory pro vý-
robu, doplnit moderní technologie, udržet ty 
původní v dobré kondici, vybudovat muzeum 
pletařského řemesla, firemní prodejnu a zá-
kaznické zážitkové centrum, atd. To všech-
no jsou materiální věci. Mnohem důležitější 
je samotný život v pletárně. Získat mladé, 
talentované a nadšené a pracovité spolupra-
covníky, aby převzali to výjimečné know how 
a předávali je dále. Rádi bychom měli pletárnu 
jako živé místo setkávání místních, studentů, 
turistů, zájemců o řemeslo, odborníků i laiků. 
Víme, co pletárna potřebuje a jak toho dosáh-
nout.
Znáte to ale, jestli chcete Boha rozesmát, řek-
něte mu o svých plánech…

Děkuji za rozhovor, Jan Kolář

MICHAL PAVLÍČEK 
A MONIKA NAČEVA 
ZAPLNILI FABRIKU
V atraktivním prostředí výrobních prostor 
Schindlerovy pletárny vystoupili v podvečer 
23. června společně Michal Pavlíček a Monika 
Načeva. Osobitá zpěvačka a kytarový virtuos 
nadchli přítomné publikum, které zcela zapl-
nilo improvizovaný hudební sál. Koncert byl 
součástí pletařského sympozia Krásnolipské 
pletení 2022.

Jana Drobečková
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KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

JAK ŠEL ČAS SE ZAHRADOU MŠ MOTÝLEK

Kampaň je určena pro Ekoškoly (a nejen je) 
v České republice. Jejím cílem je zapojit co 
nejširší komunitu z jejich okolí do aktivit, které 
podporují udržitelný způsob života jednotlivců, 
domácností i organizací! Kampaň dává návod, 
jak začít hlavně u sebe.
V naší škole proběhla  kampaň  25. dubna 
a skončila 29. dubna.
Měli jsme  za úkol během jednoho vybraného 
týdne aktivizovat co nejvíce lidí do plnění vý-
zev (1 nebo více, záleží na každém jednotliv-
ci). Zapojení účastníci se snažili vybrané výzvy 
plnit během celého týdne! Po uplynutí tohoto 
času došlo ke sběru výsledků a vyhodnocení 
dopadu.

Obyčejné hrdinství je o "malých" výzvách 
a omezeních v každodenním životě a také 
o tréninku aktivního občanství. Většina tříd se 
zapojila do úklidu města, jiní informovali veřej-
nost prostřednictvím plakátů o délce rozpadu 
odpadků, šili látkové pytlíky na zeleninu a ovo-
ce, sázeli stromy, vysévali semínka, donesli ze 
svých úspor krmení pro psy v útulku, devátý 
ročník se snažil omezit užívání informačních 
technologií. Zkrátka každý ve škole se snažil 
alespoň v malé míře omezit své pohodlí, a tím 
přispět v boji proti klimatickým změnám.
Tyto činy (výzvy z kampaně) mají hlavně osob-
ní a morální dopad v místě, kde žijí.

Mgr. Martina Kolářová

Zahrada MŠ Motýlek prošla v posledních pěti 
letech několika fázemi úprav. Na počátku byl 
projekt nadace Proměny, který jsme si nechali 
vypracovat na základě přání dětí a našich vizí. 
V první fázi rekonstrukce pak došlo k terénním 
úpravám a instalaci některých nových prvků, 
na druhou fázi jsme již našli dotační titul, do 
kterého jsme se směle přihlásili a uspěli. Po-
dařilo se nám nejen osadit zahradu spoustou 
zajímavých prvků, ale také upravit okolí a za-
sázet mnoho druhů rozličných rostlin, keřů 
a stromů.
Pohled na dnešní zahradu je moc pěkný 
a jsme na ni právem pyšní.
Víme však, kolik je za jejím zbudováním a re-
alizací úsilí. Je třeba vyjádřit všem těm, kteří 
nějak přiložili ruce k dílu, náš velký dík. Těch, 
kteří nám pomohli, nebylo málo.
Především celý tým MŠ, který pomohl s plá-

nem a uskutečněním jednotlivých stanovišť 
a má na starost nikdy nekončící péči o všech-
no rostlinstvo. Velkou pomoc nám od začátku 
poskytovali i rodiče s dětmi. Pravidelně jsme 
se scházeli na brigádách, kde se všichni po-
díleli na úpravách, sázení, natírání a dalších 
aktivitách a které byly vždy o nadšení a pěkné 
atmosféře. Vytvořili jsme i vlastní Ekotým, jež 
je ve své práci velmi aktivní.
Ruku k dílu často přiložili páni školníci a také 
nám chodí pomáhat kamarádi ze školy a škol-
ní Ekotým pod vedením paní učitelky Martiny 
Kolářové (mimochodem – strůjkyní plánu osá-
zení zahrady jednotlivými rostlinami).
Dále patří poděkování panu Krajzingerovi za 
precizní práci na hracích prvcích, paní Marti-
ně Hlavové za odbornou pomoc a rady, celým 
Technickým službám za pomoc, kdykoli jsme 
jí potřebovali, panu Venckovi, městu Krásná 

Lípa, které je k nám velkorysé z hlediska fi-
nancí a paní ředitelce Ivaně Jäckelové, která 
měla zásluhu na tom, aby měl projekt všechny 
úřední náležitosti.
V červnu jsme obstáli v celkové kontrole Stát-
ního fondu životního prostředí, z hlediska čer-
pání dotace a udržitelnosti, kdy pracovnice 
naši zahradu shledala funkční a využívanou, 
bez všech pochybení.
Jsme hrdí a věříme, že takto naše zahrada 
bude nadále vzkvétat a zvát motýly, ptáčky 
a malá zvířátka ke své návštěvě a tím oboha-
covat život dětem, které zahradu milují a je pro 
ně oázou plnou nových prožitků.
Prostě, když se spojí mnoho lidí dohromady, 
dá to společně krásný výsledek. My jsme za 
to velmi vděční.

Drahoslava Lehoczká
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SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: | 21. 7. | 4. 8. | 18. 8. 

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 začal 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
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

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

MOBILNÍ ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
SEVEROČESKÝCH VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH 
ODSTÁVKÁCH ELEKTRICKÉ ENERGIE 
NAJDETE I NA NAŠEM WEBU

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.

Pro některá odběrná místa v Krásné Lípě je 
na 12. července 2022 plánována odstávka 
elektrické energie. Více informací a orientač-
ní mapy s dotčenými místy najdete na webu 
www.cezdistribuce.cz, kde je možné se i za-
registrovat a nechat si upozornění na pláno-
vané odstávky proudu posílat e-mailem nebo 
SMSkou. Přímí odkaz na informace o pláno-
vaných odstávkách v Krásné Lípě najdete na 
webu www.krasnalipa.cz. Odkaz má podobu 
banneru se základní informací zda-li je či není 
odstávka plánována. Po jeho rozkliknutí se 
zobrazí podrobné informace, případně pokud 
jsou plánovány, tak i další odstávky.
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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. 

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 BIODPADU 
V ROCE 2022

KRÁSNOLIPSKÁ 
NÁDHERA

POZVÁNKA NA 
KRÁSNOLIPSKÉ POCHODY

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

Tradiční hudebně pivovarský festiválek, le-
tos již k devátému výročí otevření Pivovaru 
Falkenštejn, se koná první srpnovou sobotu  
6. srpna 2022 na Křinickém náměstí v prosto-
ru před pivovarem. Hudební program začíná 
v 16:00. Doplní ho naražení narozeninového 
piva, pivní stánek, stánek s „míchačkami“ 
a letními koktejly a grilování. Program nabízí 
také možnost se na krásnolipskou nádheru 
podívat z ptačí perspektivy, a to díky otevře-
ní kostelní věže. Festiválek pořádá pivovar 
Falkenštejn, vstup je zdarma a moderovat ho 
bude Dr. Vlk.

Klub českých turistů Krásná Lípa zve v sobo-
tu 13. srpna 2022 na Krásnolipské pochody. 
Většina tras je připravena hlavně pro mládež 
a rodiny s dětmi. Na své si ale přijdou i zdat-
nější turisté, na výběr jsou pěší trasy v délce 
od 3 do 50 km. Nechybí ani nabídka pro cyk-
listy, ti si mohou vybrat ze dvou výletů v délce 
27 nebo 46 km. Podrobnější informace včetně 
popisu a zakreslení jednotlivých tras najdete 
na webu krásnolipských turistů www.kctkras-
nalipa.cz.
Ačkoli se může zdát, že Krásnolipské pochody 
jsou novinkou, jde jen o dočasně pozměněný 
název tradičních mezinárodních turistických 
pochodů Skalními hrádky Labských pískovců, 
a to z důvodu omezeného vstupu do národní-
ho parku způsobeného kůrovcovou kalamitou.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
PYTLOVÝ SVOZ
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.

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.

PROGRAM KINA

Po čem muži touží 2
Pondělí 11. 7. 2022 od 19:00
Zklamaná Irena vstoupí do stanu vědmy Zol-
tany a ráno se probudí v mužském těle. Hrají: 
J. Langmajer, A. Polívková, M. Taclík. R. Ho-
lub, Z. Kronerová a další.
Komedie, 95 min., vstupné 100 Kč

Pánský klub
Středa 13. 7. 2022 od 19:00
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohroma-
dy naprosto nesourodou pětici mužů – uvidí-
me je v nové české komedii.
Komedie, 91 min., vstupné 100 Kč

Známí neznámí
Pondělí 18. 7. 2022 od 19:00
Hořkosladká komedie o partě českých a slo-
venských přátel, kteří se sejdou při společné 
oslavě příchodu Nového roku.
Komedie, 103 min., vstupné 100 Kč

Ušák Chicky a Zlokřeček
Středa 20. 7. 2022 od 17:00
Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý, 
zapadnout mezi ostatní a mít kamarády.
Anim. film pro děti, 92 min., vstupné 70 Kč
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USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 6. 6. 2022
Zpráva o plnění úkolů z 19. a 20. ZM
Usnesení ZM č. 21 – 01/2022
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 19. a 20. ZM.

Závěrečný účet města za rok 2021
Usnesení ZM č. 21 – 02/2022
ZM schvaluje Závěrečný účet města - Zprávu 
o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2021 
dle přílohy. ZM vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením města bez výhrad.

Účetní závěrka za rok 2021
Usnesení ZM č. 21 – 03/2022
ZM schvaluje účetní závěrku města Krásná 
Lípa sestavenou k 31. 12. 2021 dle přílohy.

5. rozpočtové opatření 2022
Usnesení ZM č. 21 – 04/2022
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa na rok 2022 dle přílohy.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
- Zpráva o hospodaření
Usnesení ZM č. 21 – 05/2022
ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a Ma-
teřská škola Krásná Lípa, p. o. za rok 2021 
dle přílohy.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
– čerpání z investičního fondu
Usnesení ZM č. 21 – 06/2022
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa čerpání 
z investičního fondu do maximální výše 2 mil. 
Kč na stavební úpravy a dovybavení školy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. 
– Zpráva o hospodaření a činnosti
Usnesení ZM č. 21 – 07/2022
ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření pří-
spěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. 
o. za rok 2021 vč. plnění rozpočtu roku 2021, 
dle přílohy. ZM schvaluje Výroční zprávu za 
rok 2021.

Diskuze občanů
Usnesení ZM č. 21 – 08/2022
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuze občanů: - zabývat se 
opravou komunikace v ulici Kovářská.

Prodej části p. p. č. 2748/23, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 09/2022
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2748/23 o vý-
měře max. 35 m2, k. ú. Krásná 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. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spoje-
né. ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o koupi nemovitosti dle přílohy.

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 ZM č. 21 – 10/2022
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 535/1 o vý-
měře 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 zřízení zahrady 
Karlu Golbergovi, bytem Vlčí Hora 119, Krás-
ná 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. 535/2 a části p. p. č. 534, 
vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 21 – 11/2022
ZM schvaluje 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 účelem zřízení zahra-
dy Michaele Černé, bytem V Podhájí 251/10, 
Rumburk za cenu 54 000 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 2147/1, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 12/2022
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2147/1 o vý-
měře 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 veškeré ná-
klady s prodejem 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 ZM č. 21 – 13/2022
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 86/2 o vý-
měře 163 m2, části p. p. č. 385 o výměře 104 
m2, části p. p. č. 387 o výměře 66 m2 a p. p. 
č. 386/1 o výměře 173 m2, vše k. ú. Krásný 
Buk za účelem výstavby rodinného 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 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 551/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 21 – 14/2022
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 551/2 o vý-
měře 46 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Davidu Polenovi a Věře Jurkiewic-
zové Polenové, oba bytem Hviezdoslavova 
1636, Kladno za cenu 9 200 Kč. Kupující uhra-
dí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 551/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 21 – 15/2022
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 551/2 o vý-
měře 325 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Marcele a Karlu Hanouskovým, oba 
bytem Nemocniční 1090/4A, Krásná Lípa za 
cenu 52 750 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-

klady s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 1405/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 21 – 16/2022
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1405/1 o výmě-
ře 3257 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Marcele Pokorné, bytem Sněžná 25, 
Krásná Lípa za cenu 516 350 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady 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 ZM č. 21 – 17/2022
ZM schvaluje prodej p. p. č. 770/2 o výměře 
197 m2, části p. p. č. 771 o výměře 156 m2 
a části p. p. č. 2751/7 o výměře 125 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa firmě PRAGIS REAL PROPER-
TY, s. r. o., se sídlem V Holešovičkách 94/41, 
Praha 8, IČ 27534464, za cenu 167 300 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.

Prodej p. p. č. 1301/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 21 – 18/2022
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1301/1 o výměře 
1934 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení za-
hrady Haně a Martinu Valentovým, oba bytem 
Dobratická 520, Praha 9 za cenu 406 000 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.

Prodej části p. p. č. 692 a části p. p. č. 693/2, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 21 – 19/2022
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 692 o výměře 
88 m2 a části p. p. č. 693/2 o výměře 485 m2, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zříze-
ní zahrady Margitě Novákové, bytem Cihlářská 
729/16, Praha 9 za cenu 123 100 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 379/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 20/2022
ZM schvaluje prodej p. p. č. 379/1 o výměře 
470 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zříze-
ní zahrady Martinu Kočkovi, bytem Kvapilova 
779/15, Krásná Lípa a Andree Kočkové, by-
tem Koperníkova 2778/6, Chomutov za cenu 
72 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 1123/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 21 – 21/2022
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1123/2 o výměře 
74 m2, k. ú. Vlčí Hora Ústeckému kraji, se síd-
lem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
za cenu 4 440 Kč. ZM schvaluje kupní smlou-
vu dle přílohy.

Prodej p. p. č. 191, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 22/2022
ZM schvaluje prodej p. p. č. 191 o výměře 397 
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahra-
dy Jiřímu Sudovi ml., bytem Kyjovská 638/19, 
Krásná Lípa za cenu 59 550 Kč. Kupující uhra-
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dí veškeré náklady s prodejem spojené.

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 ZM č. 21 – 23/2022
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 345/7 (va-
rianta 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 vybudování 
krátkodobého stání pro karavany společnosti 
Klánovické atrium, s. r. o., se sídlem Slavětín-
ská 1072/68, Praha 9, IČ 4311078 z důvodu 
zachování pozemků pro potřeby města a při-
pravenosti vlastního projektu krátkodobého 
stání pro karavany.

Prodej části p. p. č. 2144/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 24/2022
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2144/1 
o výměře cca 245 m2, k. ú. Krásná Lípa Li-
boru a Janě Hercikovým, oba bytem Pražská 
1118/87, Krásná Lípa z důvodu zachování po-
zemku pro potřeby města.

Odkoupení části p. p. č. 1691/3, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 25/2022
ZM schvaluje záměr odkoupení části p. p. č. 
1691/3, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého 
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.

Odkoupení p. p. č. 2838/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 26/2022
ZM neschvaluje odkoupení p. p. č. 2838/1 
o výměře 382 m2, k. ú. Krásná Lípa od VI-
AGEM, a. s., se sídlem Sokolovská 131/86, 
Praha za cenu 292 230 Kč. ZM ruší usnesení 
ZM č. 19-18/2022 ze dne 7. 3. 2022 o odkou-
pení p. p. č. 2838/1, k. ú. Krásná Lípa.

Směna pozemků
Usnesení ZM č. 21 – 27/2022
ZM schvaluje 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 výměře 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 výměře 5973, p. p. č. 1771 o vý-
měře 6256, p. p. č. 1772 o výměře 5051 m2, 
p. p. č. 1798 o výměře 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 ZM č. 21 – 28/2022
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 652 o vý-

měře 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 výměře 179 m2 
a část p. p. č. 595 o výměře 1395 m2, vše k. ú. 
Vlčí Hora s Andrejem Babečkou, bytem Lužic-
ká 1033/4, Praha 2. Rozdíl výměr bude účto-
ván částkou 200 Kč/m2. Náklady se směnou 
hradí žadatel.

P. p. č. 690, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 21 – 29/2022
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.ZM schvaluje, aby 
soud schválil smír v tomto znění:
1. Určuje se, že p. p. č. 690/2 – zahrada o vý-
měře 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.

Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 21 – 30/2022
ZM ruší usnesení ZM č. 17-05/2021 ze dne 11. 
10. 2021 o prodeji části p. p. č. 595/1, k. ú. Ky-
jov u Krásné Lípy z důvodu nezájmu žadatele.

Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 21 – 31/2022
ZM ruší usnesení ZM č. 10-12/2020 za dne 8. 
6. 2020, usnesení ZM č. 11-15/2020 ze dne 7. 
9. 2020 a usnesení ZM č. 18-19/2021 ze dne 
6. 12. 2021 o prodeji p. p. č. 1187/2, části p. p. 
č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1, vše k. ú. Vlčí 
Hora z důvodu nezájmu žadatele.

Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 21 – 32/2022
ZM ruší usnesení ZM č. 19-16/2022 ze dne 
7. 3. 2022 o prodeji p. p. č. 454, p. p. č. 453 
a části p. p. č. 456/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
z důvodu odstoupení žadatele od koupě.

Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 21 – 33/2022
ZM ruší usnesení ZM č. 13-21/2020 ze dne  
7. 12. 2020, z důvodu nedodržení lhůty pro 
podpis smlouvy.

Podání rozkladu proti rozhodnutí o poza-
stavení účinnosti čl. 5 odst. 4 OZV 
č. 2/2021
Usnesení ZM č. 21 – 34/2022
ZM projednalo rozhodnutí Ministerstva vnitra 
České republiky č. j. MV-70598-14/ODK-2022 
ze dne 27. 5. 2022 o pozastavení účinnosti 
čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky měs-
ta Krásná Lípa č. 2/2021, o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství 

a schvaluje podání rozkladu proti tomuto 
rozhodnutí.

Dittrichova hrobka
Usnesení ZM č. 21 – 35/2022
ZM projednalo průběh rekonstrukce a stav 
objektu tzv. Dittrichovy hrobky a schvaluje 
Smlouvu darovací a o postoupení smlouvy 
mezi Českou republikou – Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, OMNIUM, 
z. s. a městem Krásná Lípa ve věci budovy 
bez čísla popisného nebo evidenčního na st. 
p. č. 842 v k. ú. Krásná Lípa (tzv. Dittrichova 
hrobka).

Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 21 – 36/2022
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2022/16/15 - 139 na ve-
dení zemního kabelu v pozemku místní komu-
nikace p. p. č. 557/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 
s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Darovací smlouva
Usnesení ZM č. 21 – 37/2022
ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2022/13/17 
- 153 s Hasičským záchranným sborem Ús-
teckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, Ústí 
nad Labem, dle přílohy.

Kontrolní výbor ZM
Usnesení ZM č. 21 – 38/2022
ZM ukládá Kontrolnímu výboru ZM Krásná 
Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 2022:
-  plnění usnesení RM a ZM,
-  kontrola správy a údržby cyklostezek na ka-

tastrálním území města.

Finanční výbor ZM
Usnesení ZM č. 21 – 39/2022
ZM ukládá finančnímu výboru ZM Krásná Lípa 
provést tyto kontrolní akce v roce 2022:
- kontrola přidělování finančních příspěvků 

městem v rámci dotačního programu na 
opravy fasád, střech a oplocení v roce 2021,

-  kontrola přidělování dotací na podporu vý-
stavby rodinných domů v roce 2021,

- kontrola přidělování finančních příspěvků 
městem na podporu kulturní, sportovní a tě-
lovýchovné činnosti a práci s mládeží za rok 
2021.

Diskuze členů ZM
Usnesení ZM č. 21 – 40/2022
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) vybudování dětského hřiště na fotbalovém 

areálu,
b) zabývat se kvalitou vodních ploch v majetku 

města: Kyjovská přehrada, Cimrák, rybník u
    autobusové zastávky. 

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatelé zápisu: 
Bc. Drahoslava Lehoczká, 

Mgr. Jakub Melichar
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I. Hlavní program
Závěry z jednání 21. ZM
Usnesení RM č. 68 – 01/2022
RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 
21. ZM a ukládá:
a) Janě Drobečkové, místostarostce města, 

zabývat se možností realizace dětského hři-
ště na fotbalovém areálu,

b) Martině Hlavové, vedoucí TS, provést opra-
vu spojovací komunikace mezi ulicemi Ko-
vářská a Štefánikova,

c) Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, 
zabývat se zlepšením kvality vody ve vy-
branýchvodních plochách v majetku města 
Krásná Lípa (Kyjovská přehrada, Cimrák, 
rybník u autobusové zastávky).

II. Došlá pošta
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 68 – 02/2022
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku č. 2008/23/25 - 230 (nájemce Ladislav 
Ferenc, bytem Nerudova 1029/25, Krásná 
Lípa), dohodou ke dni 30. 6. 2022.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 68 – 03/2022
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku č. 2022/23/15 - 16 (nájemce Balox, 
spol. s. r. o., se sídlem Kunínova 1723, Praha) 
dohodou ke dni 30. 6. 2022.

Prodej pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 68 – 04/2022
RM vyhlašuje záměr obce prodat st. p. č. 528 
o výměře 123 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 68 – 05/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozem-
ky:
-  p. p. č. 865/3 o výměře 1537 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  část p. p. č. 2851/4 o výměře 280 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 3064/4 o výměře 120 m2, k. ú. 

Krásná Lípa.

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 68 – 06/2022
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy č. 2006/25/27 - 25, na byt č. 6, Ne-
mocniční 1156/16 s Alžbětou Juráškovou, by-
tem Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa, k 30. 
6. 2022.

Byty - pronájem - byt č. 22, Nemocniční 
1148/12 - Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 68 – 07/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 22, Nemocnič-
ní 1148/12, v tomto pořadí:
1. Kamila Cidlinová, bytem Varnsdorfská 
233/8, Krásná Lípa,
2. Darina Beránková, bytem Nemocniční 
952/18, Krásná Lípa,
3. Šarlota Balážová, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.

III. Různé
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 68 – 08/2022
RM podle čl. V bod 4 odstupuje od smlouvy od 

nájmu pozemku č. 2006/23/25 - 410 (nájem-
ce Tomáš Hejduk, bytem Křižíkova 8, Krásná 
Lípa).

Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 68 – 09/2022
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky:
-  p. p. č. 1880/9 o výměře 15 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1880/14 o výměře 10 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 2548/2 o výměře 640 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa, za
-  p. p. č. 1691/4 o výměře 487 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa.

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 68 – 10/2022
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.

Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 68 – 11/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout neby-
tový prostor č. 6, Masarykova 16/1. Nebytový 
prostor o velikosti 110,28 m2, nájemné za plo-
chu 5 077 Kč/měsíc. Dosud provozováno jako 
prodejna drogerie. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 68 – 12/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2022/10/15 - 159 na vedení 
zemního kabelu v pozemku místní komunika-
ce p. p. č. 2762/1, 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. 68 – 13/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2022/10/15 - 160 na vedení 
zemního kabelu v pozemku místní komunika-
ce p. p. č. 1565/1, k. ú. Krásná Lípa s firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.

Opravy, rekonstrukce a investice pro rok 
2022 na objektech města
Usnesení RM č. 68 – 14/2022
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice 
pro rok 2022 na objektech města, dle před-
loženého návrhu a v souladu s Pravidly pro 
zadávání zakázek malého rozsahu na jejichž 
základě RM schvaluje vyhlásit potřebná výbě-
rová řízení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci - Snížení 
světelného znečištění II. etapa
Usnesení RM č. 68 – 15/2022
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy 
č. 2021/19/11 - 29 o poskytnutí dotace z Ná-
rodního programu Životní prostředí na projekt 
Snížení světelného znečištění II. etapa, 
se Státním fondem životního prostředí, Kapla-
nova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729.

Pronájem NP - volby do zastupitelstev 
obcí 2022
Usnesení RM č. 68 – 16/2022
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 

prostor č. 2022/22/11 - 144 na pronájem vo-
lební místnosti pro volby do zastupitelstev obcí 
v roce 2022 s Nobilis Tilia, s. r. o., se sídlem 
Krásná Lípa, Vlčí Hora 147, IČ 25497006 dle 
přílohy.

Opatrovnictví
Usnesení RM č. 68 – 17/2022
RM pověřuje, na základě pravomocného roz-
sudku Okresního soudu v Děčíně, Petru Neko-
lovou výkonem opatrovnictví osob omezených 
ve svéprávnosti dle přílohy.

Dozorčí rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 68 – 18/2022
RM schvaluje jmenování Ing. Petry Kulhánko-
vé, ředitelky odboru ekonomiky, členkou do-
zorčí rady o. p. s. České Švýcarsko.

Přístavba ZŠ - vybavení elektrotechnikou
Usnesení RM č. 68 – 19/2022
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 
2022/33/12 - 154 na dodávku elektrotechnic-
kého vybavení nové učebny základní školy 
v rámci projektu „Infrastruktura ZŠ v Krásné 
Lípě - Přístavba odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti“ s firmou AV MEDIA SYS-
TEMS, a. s., Pražská 1335/63, Praha 10, IČ 
48108375.

Činnost p. o.
Usnesení RM č. 68 – 20/2022
RM schvaluje, na základě projednání činnosti 
příspěvkových organizací města, mimořádnou 
odměnu RNDr. Ivaně Jäckelové, ředitelce p. o. 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa 
a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná 
Lípa dle přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací
Usnesení RM č. 68 – 21/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa přijetí neinvestičních dotací od 
Nadace ČEZ z programu „Ukrajina“ a od Na-
dace VIA z programu „Z Ukrajiny mezi nás“.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 68 – 22/2022
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kul-
turního domu na seminář Hostitelská péče, 
který se koná 23. 6. 2022 příspěvkové orga-
nizaci Dětský domov a školní jídelna Krásná 
Lípa dle přílohy.

Zpráva o plnění úkolů z 66. RM
Usnesení RM č. 68 – 23/2022
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 66. RM.

IV. Informace

Informace
RM projednala následující zápisy:
- zápis z jednání Kulturní komise ze dne 1. 6. 

2022,
- zápis z jednání Společenské komise ze dne 

7. 6. 2022,
- zápis z jednání Komise pro hospodaření 

s byty ze dne 13. 6. 2022.

 Jan Kolář, 
Jana Drobečková

USNESENÍ Z  68. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 13. 6. 2022
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