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č. 636ZDARMA

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA OBDRŽELO VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

V PODZIMNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 
BUDOU V KRÁSNÉ LÍPĚ TŘI KANDIDÁTKY

7/2022
PÁTEK 5. SRPNA

V areálu historického bojiště na vyvýšenině 
Chlum u Hradce Králové,  kde  byla  3.  čer-
vence 1866 svedena významná bitva mezi 
Pruskem  a  Rakouskem  převzal  v  sobotu  
2. 7. 2022 starosta města Jan Kolář v Mu-
zeu války 1866 z  rukou zástupců Minister-
stva  obrany  České  republiky  významné 
ocenění – pamětní plaketu Péče o válečné 
hroby. Ministerstvo obrany ocenilo město za 
opravu  pomníku  místních  padlých  občanů 
ve  válkách  1859  a  1866,  tzv.  Lva  v měst-
ském parku C. A. Dittricha. 
Památník byl zbudován v  roce 1908 u pří-
ležitosti 60. jubilea vlády Františka Josefa I. 

Socha  znázorňuje  lva  chránícího  štít  s  ra-
kouským  orlem,  na  svém  žulovém  soklu 
jsou  umístěny  desky  se  jmény  padlých 
krásnolipských  občanů.  Autorem  sochy  je 
Klement  Grundig  z  Drážďan,  odlita  byla 
za  tehdejších  30.000  korun  drážďanskou 
firmou  Brinling.  Město  vlastním  nákladem, 
a  ve  spolupráci  s  Komitétem  pro  udržo-
vání  památek  z  války  roku 1866,  provedlo 
zásadní  obnovu  v  roce  2020  u  příležitosti  
150. výročí povýšení Krásné Lípy na město.

Jana Drobečková,
místostarostka

Do 19. července 16 hodin, kdy vypršel ter-
mín  pro  podávání  kandidátních  listin  pro 
volby  do  zastupitelstev  obcí,  které  se  bu-
dou  konat  v  termínu  23.  a  24.  září  2022, 
byly  zaregistrovány  na  Městském  úřadu 
v Krásné Lípě tři kandidátní listiny. O hlasy 

voličů  budou  usilovat  dvě  nezávislé  kan-
didátky  –  Sdružení  2022  (stávající  vedení 
města) a Volba pro Lípu, a jedna stranická – 
KSČM. Tedy stejně jako v minulých volbách. 
Následně proběhla kontrola podaných listin.

CHYSTÁME VÝSTAVBU TŘETÍHO DOMU 
PRO SENIORSKÉ BYDLENÍ
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TRÁVNÍK NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI PROŠEL REGENERACÍ

PŘIPRAVUJEME ROZŠÍŘENÍ 
FOTBALOVÉHO AREÁLU

CHYSTÁME VÝSTAVBU 
TŘETÍHO DOMU PRO 
SENIORSKÉ BYDLENÍ

Letní  fotbalovou  přestávku  jsme  letos  využili 
k zásadnější regeneraci travnaté hrací plochy 
ve  fotbalovém areálu. Ve spolupráci s odbor-
nou firmou byla provedena strojová vertikuta-
ce, aerifikace dutými trny, hloubkové uvolnění, 
následně  pak  zapískování  a  dosev.  Hnojení 
a dostatečná zálivka pak doplnily ideální pod-
mínky pro růst a zapojení drnu. Po provedení 
sečení  pak  bude  hřiště  od  poloviny  měsíce 
opět  fotbalistům k dispozici. Náklady na spe-
ciální dodavatelskou část činily téměř 170 tis. 
Kč. Další běžná opatření jsou pak prací našich 
TS v rámci rozpočtu města, na zajištění provo-
zu hřiště  je  ročně k dispozici  částka cca 400 
tis. Kč.

Jana Drobečková

Možnost aktivního pohybu a sportování je sa-
mozřejmou součástí moderního života. A dob-
rá  městská  infrastruktura  je  toho  nezbytným 
základem.  Především  pro  spolkovou  činnost 
a  pohybové  aktivity  dětí  je  dobré  rozšiřovat 
ve městě možnosti  pro  využití  volného času. 
U stávajícího fotbalového hřiště proto chceme 
v  horní  části,  v místě  dnešního  tréninkového 
hřiště  (dříve  škvárové  –  pamětníci  vědí…), 
vybudovat tréninkovou hrací plochu s umělým 
povrchem.  Po  obvodu  bude  doplněna  třemi, 

resp. čtyřmi sprinterskými běžeckými dráhami 
a součástí budou i sektory pro některé základ-
ní  atletické  disciplíny.  Součástí  bude  i  nové 
oplocení  a  osvětlení.  Počítáme  i  s  instalací 
akumulačních  nádrží  na  vodu  pro  automati-
zovanou závlahu spodní hlavní travnaté hrací 
plochy.  V  současné  době  je  hotový  projekt, 
čekáme na vynětí  ze zemědělského půdního 
fondu a následně podáme žádost o stavební 
povolení.

Jan Kolář, starosta

V prostoru sídliště v Nemocniční ulici za stá-
vajícím domem s pečovatelskou službou při-
pravujeme výstavbu dalšího domu pro senior-
ské bydlení, v současné terminologii je to tzv. 
dům se sociální službou. V minulosti, konkrét-
ně  v  letech  2001  a  2006 město  vybudovalo 
celkem 56 bytů ve dvou bytových objektech, 
ve  kterých  jsou  poskytovány  nájemníkům, 
zpravidla seniorům, asistenční a další sociální 
služby. Provoz  domů  zajišťuje  naše  příspěv-
ková organizace Kostka Krásná Lípa, údržbu 
a opravy, případně větší  rekonstrukce potom 
radnice.
Nový dům bude podobný, s celkem 29 byto-
vými  jednotkami,  situován  k  jihu,  disponovat 
bude potřebným servisním zázemím i prosto-
ry  pro  setkávání. Napojen  bude  na  centrální 
zásobování teplem, bude maximálně energe-
ticky úsporný. Dopravně bude propojen smě-
rem do sídliště. Počítáme s vybudováním par-
kovacích míst, s úpravou zeleně a veřejného 
prostranství, jak je již standardem. V součas-
né době získáváme nezbytná vyjádření dotče-
ných orgánů, abychom mohli v nejbližší době 
požádat o stavební povolení. Pro realizaci po-
čítáme se získáním dotační podpory, podobně 
jako u dvou předchozích bytových objektů.

Jan Kolář
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MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA NESOUHLASÍ S NÁVRHEM ZÁSAD PÉČE 
O NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO 2022–2046

STAROSTOVÉ OBCÍ V NÁRODNÍCH PARCÍCH VOLAJÍ PO ROZUMNÉM PŘÍSTUPU 
A SMYSLUPLNÉ OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 23 STAROSTŮ A STAROSTEK 
SE PROTO SEŠLO NA ŠUMAVSKÉ MODRAVĚ

V  souvislosti  se  stávající  dramatickou  pro-
měnou  území  NP  v  důsledku  nezvládnuté 
a  podceněné  problematiky  šíření  kůrovcové 
kalamity,  je  v dokumentu nedostatečně  řeše-
na  kompenzace  turistického  a  občanského 
využívání území a předložený návrh se v klí-
čových  cílech  vztahuje  jen  k  primárnímu  cíli 
ochrany, ale nikoli už k další části primárních 
cílů dle IUCN, které jsou dány pro kategorii ná-
rodní parky,  jako je např. podpora vzdělávání 
a  rekreace nebo podpora místních ekonomik 
prostřednictvím  cestovního  ruchu.  Vadí  nám 
především  nastávající  a  zvyšující  se  neprů-
chodnost  území  v  důsledku  bezzásahovosti 
na většině území a zvýšené požární riziko ne-

zvládnutelných řízených požárů.
Požadujeme  zpracování  analytického materi-
álu, který zjistí kolik neznačených tras a pěšin 
zanikne v důsledku nečinnosti a neprovádění 
zásahů  v  území,  či  úmyslným  zalesněním  či 
vytvořením  překážek.  Následně  stanoví  zá-
vazné parametry pro zprůchodnění a v někte-
rých  případech  proznačení  tras.  U  neznače-
ných tras požadujeme jasný závazek rozsahu 
zprůchodňovaných  a  základně  udržovaných 
cest a pěšin. Nejde jen o turistické využívání, 
ale i o volnočasové využívání území, sběr plo-
dů a hub atd. občany našeho města.
Stanovisko města a Návrh zásad péče najdete 
na našem webu www.krasnalipa.cz.

Na pozvání předsedkyně Svazu šu-
mavských obcí Jiřiny Kralikové, starostky 
městyse Strážný, jsme se sešli k výměně 
informací a zkušeností ze spolupráce se 
správami národních parků a ministerstvem 
ŽP.
Tisková  zpráva  ze  dne  30.  6.  2022:  Na  23 
starostů a starostek obcí se v druhé polovině 
června sešlo na šumavské Modravě, aby sdíle-
li zkušenosti s řízením obcí ležících v soused-
ství národních parků nebo jsou jeho součástí.  
Smyslem setkání bylo zahájit užší spolupráci 
a  začít  domlouvat  společný  postup  směrem 
k  úřadům.  Problémem  pro  obce  přitom  není 
jen mediálně známý kůrovec, ale obecně ob-
tížná  komunikace  mezi  municipalitami,  sprá-
vou parků a Ministerstvem životního prostředí. 
Setkání se kromě Šumavanů účastnili zástupci 
obcí z národních parků Podyjí, České Švýcar-
sko a plánovaného NP Křivoklátsko.
„Je  to  velice  romantická  představa,  že  v  ná-
rodním parku by mělo zůstat vše bez zásahu 
a že příroda si poradí, ale tady reálně existují 
obce, které jsou tu staletí a jejichž obyvatelé tu 
vždy žili v úzkém kontaktu s přírodou a uměli 
v sousedství divoké přírody hospodařit. V sou-
časnosti je to tak, že pokud má obec část ka-
tastru na území národního parku, má praktic-
ky  znemožněno  nakládat  se  svým majetkem 
a zajistit svůj přiměřený rozvoj,“ říká Jiřina Kra-
liková,  předsedkyně Svazu  šumavských  obcí 
a starostka městyse Strážný, která byla jednou 
z iniciátorek setkání.
Ochrana životního prostředí  je podle Kraliko-
vé  i  dalších  starostů  prioritou  a  všichni  ji  na 
území  svých  obcí  podporují.  „Nemáme  nic 
proti  rozumným  pravidlům,  nikdo  z  nás  tady 
nechce stavět obří resorty, pouštět sem těžaře 

nebo něco podobného. Potíž je v tom, že ko-
munikace ze strany správy parku je direktivní, 
pomalá  a  často  nepochopitelná,“  tvrdí  Jana 
Hrazánková,  starostka  další  šumavské  obce 
Borová  Lada.  Své  tvrzení  dokládá  čerstvou 
zkušeností,  kdy  správa  parku  neumožnila  na 
rozdíl od předcházejících let vjezd účastníkům 
každoroční mše na starém německém hřbito-
vě v katastru její obce. „Je to jeden den v roce, 
sbližuje  to  národy,  jezdí  sem  Češi  i  Němci, 
většinou  starší  lidé. Z parkoviště  v  obci  je  to 
pět kilometrů. Vždycky v den mše byl pro  její 
účastníky  vjezd  volný,  najednou  to  z  české 
strany nejde. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale 
působí to jako naschvál,“ říká Hrazánková.
Součástí setkání starostů byla i diskuze o ak-
tuálních strategiích ochrany životního prostře-
dí.  Na  přednášku  o  úloze  vegetace  v  oběhu 
vody  a  lokálním  klimatu  přizvali  organizátoři 
doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc., rostlinného 
fyziologa,  který  se  touto problematikou zabý-
vá na mezinárodní úrovni dlouhodobě.  Velké 
plochy  zničené  kůrovcem,  u  nichž  se  v  bez-
zásahových zónách čeká na dorůstání křovin 
a další zeleně, se za slunného počasí přehří-
vají a mění se zde proudění vzduchu.  „Dříve 
byly  informace o roli stromů v koloběhu vody 
a ochlazování vzduchu součástí znalostní vý-
bavy každého školáka, dnes se o nich  téměř 
nemluví,“ konstatoval docent Pokorný a dopo-
ručil nově vytvářené Metodiky výuky pro školy 
a  státní  správu  volně dostupné na  stránkách 
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kte-
ré  jsou  výsledkem  grantu TACR,  a  upozornil 
na  mezinárodní  projekt  Erasmus+  s  názvem 
„Plant Literacy“.
Přednášku docenta Pokorného kvitovali mnozí 
ze  starostů,  kteří  jsou  nespokojeni  s  tím,  jak 

správy  parků  zvládají  kůrovcovou  kalamitu. 
„U nás to došlo tak daleko, že máme kvůli pří-
stupu správy parku zničených mnoho hektarů 
našeho hospodářského  lesa. Došlo ke škodě 
na  našem  majetku,  zvažujeme  další  kroky,“ 
říká  František  Moravec,  starosta  obce  Staré 
Křečany, která leží v oblasti NP České Švýcar-
sko. „Správa NPČŠ neplní své původní přísli-
by. Nevytvořila tzv. pufrační zóny pro ochranu 
lesů sousedních vlastníků. Neprovádí slíbené 
bezpečnostní  těžby  kolem  turistických  tras. 
Naopak řadu z nich uzavírá, včetně cyklotras 
a  hipotras.  Desítky  kilometrů  nelze  využívat. 
Obáváme se dopadu na cestovní  ruch. Este-
tika a průchodnost krajiny dramaticky utrpěla,“ 
doplňuje Jan Kolář, starosta Krásné Lípy, kde 
sídlí Správa NP České Švýcarsko.
Také zúčastnění starostové z Podyjí přispěli do 
diskuze svými zkušenostmi. „Můžu jenom po-
tvrdit, že komunikace se správou parku a mi-
nisterstvem  je  obtížná. Musíme plnit  spoustu 
podmínek a povinností, děláme to poctivě, ale 
domluvit se s úředníky je často nad síly obce,“ 
tvrdí Libor Jurka, starosta obce Mašovice.
Setkání  se  účastnili  i  starostové  a  starostky 
některých  obcí  z  Křivoklátska,  kde  má  být 
národní park  teprve  vyhlášen.  I  oni  si  stěžují 
na obtížnou komunikaci s vládními a minister-
skými úředníky. „Každý pokus o diskuzi zatím 
skončil jednostrannou deklarací, že park bude, 
protože  je  to  v  programovém prohlášení  vlá-
dy.  Území  zamýšlené  jako  národní  park  se 
prezentuje jako původní neobydlená divočina, 
nicméně její části byly obydlené už ve středo-
věku. Většina  lesů  je v důsledku historického 
vývoje  hospodářská,  s  mnohasetletou  tradicí 
citlivého  lesního hospodářství, která zahrnuje 
aktivní prvky ochrany přírody. Od konce 70. let 
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S VEDOUCÍ KRÁSNOLIPSKÝCH TECHNICKÝCH SLUŽEB MARTINOU HLAVOVOU 

Martina Hlavová, Dis., původní profesí za-
hradnice, pracuje u města Krásná Lípa od 
roku 2005, vedoucí odboru Technické služ-
by se stala v roce 2008. Technické služby 
jsou součástí Městského úřadu, zaměst-
návají 26 pracovníků v trvalém pracovním 
poměru, v rámci programů státní aktivní 
politiky zaměstnanosti se základní tým roz-
šiřuje až o dalších 10–15 pracovníků tzv. 
veřejně prospěšných prací a obdobných 
programů, např. veřejné služby. Zároveň si 
je zde možné vykonat soudem stanovený 
alternativní trest – tzv. obecně prospěšnou 
službu. Hospodaří celkem s 10 organizač-
ními složkami rozpočtu města, nakládá 
s ročním rozpočtem cca 20 mil. korun. 

Oba jsme u města začínali jako zahradní-
ci. Já již v roce 1995, Ty o dost později, ale 
to už jsem Tě do práce přijímal ve funkci 
tajemníka MěÚ. Co Tě napadne jako první, 
když si na tu dobu vzpomeneš? Jak moc 
jiné to je dnes? 

To  hlavní  je  asi  obrovský  nárůst  aktivit  ko-
lem údržby veřejných prostranství a městské 
zeleně.  Jde  o  zvyšující  se  kvantitativní,  ale 
i kvalitativní očekávání. Na vzhled města jsou 
kladeny  stále  větší  nároky,  přibývá  zeleně, 
chodníků,  parkovišť.  To  vše  si  vyžaduje  ná-
slednou údržbu. Mívali jsme až 50 sezónních 
pracovníků z úřadu práce, ale ta doba je pryč, 
dnes to musíme zvládat s cca 15 tzv. vépépá-
ky, které máme zaměstnané s dotační podpo-
rou úřadu práce. 
Pak je to  i obrovský nárůst různé administra-
tivy,  konkrétně  různé  revize – elektro, hasiči, 
komíny,  tlakové  nádoby,  profesní  školení… 

Vše má své termíny a plníme spoustu povin-
ností, ale i šanonů. Stojí to také hodně peněz. 
A máme na to stále jednu administrativní sílu. 
Takže tady to jde proti sobě – nárůst povinnos-
tí – úbytek pracovníků.  
Něco lze řešit nákupem vhodné techniky, něco 
externí  službou,  ale  většina  zůstává  na  nás 
a práce neubývá. V sezóně je to organizačně 
hodně náročné. 

Hodně se proměnilo zázemí Technických 
služeb. Administrativní budova, dílny a ga-
ráže, to vše je již zmodernizováno. Nový 
a moderní je i sběrný dvůr. Co ještě chybí, 
kam dál? 

Hodně se nám ulevilo, když hasiči získali nové 
zázemí  v rekonstruované  hasičárně.  Obecně 
máme  nedostatek  skladovacích  prostor.  Pro-
to  letos  vybudujeme  novou  skladovací  halu. 
Dnes  máme  sklady  různě  po  městě.  V hale 
u školy dřevo z obecní těžby, posypové hmoty 
u kotelny nad sídlištěm, odpadové dřevo z vel-
koobjemového  odpadu,  které  třídíme,  máme 
na  bývalém  ACHP  nad  sídlištěm.  Na  doraz 
jsme i s místem pro techniku, která přibývá. 
Samozřejmě,  rekonstrukce  sběrného  dvora 
i budovy zázemí dílen hodně pozvedly pracov-
ní prostředí, ale i z pohledu uživatele – obča-
na, který k nám přichází, žádné kaluže a bláto, 
nebo naopak  vysoká prašnost  –  to  už  je mi-
nulost. 
Na modernizaci ještě čekají prostory se šatna-
mi a sociálkami v budově sousedící s dílnami. 
Ta by měla proběhnout  ještě  letos, upravíme 
i celý topný sytém v připojených dílnách. 

Co vše obnáší činnost a aktivity Technic-
kých služeb? 

To spektrum je hrozně široké, ale  to  je právě 
na  té  mé  práci  velmi  zajímavé.  Zajišťujeme 
údržbu komunikací, vč. chodníků a parkovišť, 
úklid a údržbu veřejných prostranství, zajišťu-
jeme ve spolupráci s radnicí odpadové hospo-
dářství a provozujeme sběrný dvůr. Po městě 
máme  desítky  laviček,  odpadkových  košů 
a další mobiliář. 
Samostatnou  kapitolou  je  péče  o  městskou 
zeleň. Staráme se  i o hřbitovy, kromě hlavní-
ho  i  o  ty  ve Sněžné,  Kyjově,  Krásném Buku 
a Vlčí Hoře. Zajišťujeme i provoz fotbalového 
areálu, vč. údržby trávníku. Náročná je i péče 
o  veřejné  osvětlení,  které  prochází  zásadní 
modernizací. V rámci základní činnosti prová-
díme i drobné opravy a údržbu bytového fondu 
města,  zajišťujeme  přípravu  různých  spole-
čenských  a  kulturních  akcí  města  a  spolků. 
Také pečujeme o městské lesy. Zvláště v sou-
vislosti s vrcholící kůrovcovou kalamitou  je  to 
poměrně náročné. 

Také děláme bezplatně pro občany štěpkování 
dřevitého odpadu ze zahrad a svoz listí. 
Ale vrátím se ještě k údržbě komunikací – tedy 
k té zimní. Udržujeme více jak 60 km místních 
komunikací a chodníků, k tomu spoustu parko-
višť a odstavných ploch. V tom máme, myslím, 
ve srovnání s okolím nastavený vysoký stan-
dard, ale ne všude můžeme být hned. 
Pomáháme  i  našim  příspěvkovým  organiza-
cím dle potřeby. 

Občas i budujete něco úplně nového. Pro 
město je to občas ekonomicky výhodnější, 
pružnější. 

To  je  různé.  Vloni  jsme  například  vybudovali 
velkou  odstavnou  plochu  v Nemocniční  ulici 
nad  sídlištěm, menší  před TS.    Budovaly  se 
chodníky u hřbitova a u železničního přejezdu 
na  Rumburské  ulici.  Letos  upravujeme  pro-
stranství  před  hřbitovem,  a  na  podzim  snad 
stihneme  odstavnou  plochu  pro  automobily 
poblíž centrální kotelny… 
Také si sami upravujeme a vysazujeme nové 
plochy  městské  zeleně. A  v neposlední  řadě 
provádíme  i  výstavbu  veřejného  osvětlení, 
zpravidla v návaznosti na investiční akce spo-
lečnosti ČEZ. Letos třeba v Rooseveltově ulici, 
nedávno v Polní, Tyršově a Jugoslávské. 

Jak jste na tom s technikou? 

Základní vybavení je již dobré, máme relativně 
nové  traktory  s různým  příslušenstvím,  např. 
sněhovou  frézu,  moderní  sněhové  radlice. 
Různé menší traktůrky na údržbu zeleně i zim-
ní  údržbu  komunikací.  Je  tu  i  vysokozdvižná 
plošina pro opravy veřejného osvětlení a další 
výškové  práce. Máme  i  zametací  vůz  a mo-
derní  nakladač.  Dodávky  s většími  kabinami 
i na přepravu pracovníků.  I  letos budeme mít 
možnost doplnit novou techniku. Potřebujeme 
obměnit vibrační válec, zvažujeme třídičku ze-
min… Obnova nikdy nekončí, technika stárne 
a opotřebovává se. 

Co cítíš jako největší problém do budouc-
na? 

Největší problém poslední doby, ale i nejbližší 
budoucnosti  je personální agenda. Jen  těžko 
nahrazujeme  přirozený  úbytek  pracovníků 
v odborných  profesích.  To  je  obecný  jev,  ale 
sehnat dnes elektrikáře, zedníka nebo truhláře 
je v prostředí tabulkových platů veřejné správy 
a v konkurenci privátních firem takřka nemož-
né.  Ale  i  obsazení  dělnických  a  pomocných 
profesí  je docela oříšek. A  to  i přes  to, že na 
úřadu  práce  stále  evidují  více  jak  200  neza-
městnaných z Krásné Lípy. 
Děkuji za rozhovor, Jan Kolář 

minulého století tu máme chráněnou krajinnou 
oblast.  Dotčené  obce  nemají  žádné  podrob-
nější informace o plánech parku, komunikace 
je  nedostatečná  až  neexistující.  Jsme  pře-
svědčeni, že stávající ochrana formou chráně-
né krajinné oblasti je vzhledem k situaci jediná 
vhodná,“ shrnuje v krátkosti  Iveta Kohoutová, 
starostka  obce  Karlova  Ves.  Setkání  se  sta-
rosty  obcí  z  již  existujících  národních  parků 

ji  dle  jejích slov utvrdilo v  tom, že dosavadní 
postoje mnohých starostů z Křivoklátska i pe-
tice Nesouhlas  se  zřízením Národního  parku 
Křivoklátsko mají smysl.
Setkání  na  Modravě  bylo  dle  vyjádření  zú-
častněných starostů důležitým prvním krokem 
spolupráce a vzájemné podpory mezi obcemi. 
„Dohodli  jsme  se,  že  se  chceme  propojovat 
dále,  jak mezi  sebou,  tak  s  odborníky  na  ži-

votní prostředí. Je nás i s našimi obyvateli sice 
méně než lidí ve městech, ke kterým se zatím 
dostávaly  jednostranné  informace  o  tom,  jak 
správně  chránit  životní  prostředí,  ale  jsme  to 
my,  na  jejichž  životy mají  nedomyšlené  kon-
cepce přímý dopad. A chceme být a budeme 
slyšet,“ uzavírá Jiřina Kraliková ze Svazu šu-
mavských obcí.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST V ZAHRADĚ DIVYZNÁ HARFA ROZEZNĚLA 
KRÁSNOLIPSKÝ KOSTEL 

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA

Ve středu 29. června se v komunitní zahra-
dě DivyZná u dětského domova v Krásné 
Lípě konala zahradní slavnost. Její průběh 
nám svými slovy přibližuje Anetka z dět-
ského domova. 

Jak probíhala naše slavnost: Uspořádali jsme 
benefici na počest hostitelským rodinám, které 
nám věnují společně strávený čas. Ve tři hodi-
ny jsme já a má kamarádka přivítaly všechny 
příchozí,  kterých  nebylo  málo.  Naše  úžasné 
děti  zatančily  taneček se  jménem Blue. Poté 
přišlo nádherné překvapení od paní ředitelky, 
a to kouzelník, kterého jsem si velmi užila. Po 
kouzelníkovi nám zazpíval tři písničky a zahrál 
je také na klávesy Pepa ze Šluknova. Od ústa-

vu pro hendikepované  lidi nám dovezli úžas-
né hotely pro hmyz. Také jsme zasadili veliké 
divizny  u  vchodu  do  zahrady.  Nakonec  jsme 
to  zakončili  úžasnou  diskotékou,  která  trvala 
asi do osmi hodin. Dle mého názoru si  to  jis-
tě všichni velmi užili. Byl  to nádherně prožitý 
den s dobrým skutkem. Výtěžek z benefice se 
věnuje  na  výlety  hostitelů  a  dětí  z dětského 
domova. 

P.S. Kdo neví, co je hostitelská péče a chtěl by 
takto dětem z dětského domova pomáhat, ob-
raťte se na paní ředitelku. Komunitní zahrada 
DivyZná je stvořená pro setkávání a pěstování 
dobrých vztahů s přesahem do osvěty o hos-
titelské péči. 

V krásnolipském kostele sv. Marie Magdaleny 
vystoupily  v sobotu  9.  července  v podvečer 
harfenistka  Katarína  Ševčíková  a  soprani-
stka  Valentýna  Mužíková.  V rámci  prvního 
prázdninového  koncertu  Krásnolipského  kul-
turního  léta  jsme vyslechli  harfu  jako sólový, 
ale  i  doprovodný nástroj  ve skladbách méně 
známých  i populárních. Návštěvníci koncertu 
se  také  dozvěděli  mnohé  zajímavosti  o  krá-
lovském nástroji, koncertní harfě. Jde o jeden 
z nejstarších hudebních nástrojů, již 3 000 let 
před  naším  letopočtem  vznikly  první  nástro-
je  tohoto  typu.  Koncertní  harfa  má  47  strun  
a 7 pedálů, vážit může až 50 kg, vysoká je až 
2 m. Paradoxně však za ni usedají převážně 
ženy.  Koncert  měl  pěknou  návštěvu  cca  70 
posluchačů. Na celé prázdniny jsme připravi-
li  řadu hudebních vystoupení  různých žánrů, 
na různých scénách. Buď v kostele, v kapli ve 
Vlčí Hoře nebo v kulturním domě. Těšíme se 
na vás! 

Jana Drobečková 

Zajímavé knižní „novinky“ najdete i v soused-
ské knihovně na schodech  radnice. Soused-
ská  knihovna  tam  funguje  již  od  roku  2017. 
Vznikla z darovaných knih a je vidět, že i starší 
knižní tituly si mohou najít svého čtenáře.
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KONCERT ELIŠKY BROŽKOVÉ POSPÍŠILOVÉ 
A JEJÍHO HOSTA 
Eliška  Brožková  Pospíšilová  vystudovala 
pražskou  konzervatoř  obor  hra  na  klarinet. 
Koncertovala i v zahraničí např. ve Švédsku, 
Francii a Německu. Je zakladatelkou a člen-
kou  tria  Emida  spolu  se  sopranistkou  Miro-
slavou  Časarovou  a  s klavíristou  Danielem 
Wiesnerem, se kterým v sobotu 16. července 
vystoupila v našem kulturním domě.  V jejich 
provedení jsme slyšeli skladby od Bohuslava 
Martinů, M. Armolda, F. Doulenca, C. Debusy-
ho, C. M. von Webera a dalších autorů. 

Alena Starostová 

Letos je to 16 let, co 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček Karel 
Portl. S láskou stále 
vzpomínají manželka 
Helena, syn Karel s ro-
dinou a dcery Martina 
a Hela s rodinami.

VZPOMÍNKA

V KRÁTKOSTI

Oblak dýmu z rozsáhlého požáru v NP České 
Švýcarsko nad Krásnou Lípou 25. července

Kudy kam, napoví městský informační sys-
tém. Fotografie z jeho údržby v druhé polovině 
července

Na likvidaci požáru mají svůj podíl i členové 
Sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa. Za-
sahovali i v obci Mezná a jak hasiči uvádí na 
svém facebooku „…u toho nejhoršího pek-
la…“ Snímek z plnění letadla vodou. 
Foto: Václav Danita

Prázdniny neprázdniny... Běží tři velké stavby 
– parkoviště v Krásném Buku, skatepark pod 
Cimrákem a skladovací hala v areálu technic-
kých služeb

Budovu školy jsme vybavili novými moderními 
kotli, probíhá jejich propojování s topným sys-
témem, jehož součástí jsou tepelná čerpadla 
vzduch/voda na střeše školy

Nová technika našich technických služeb 
v akci – v městském parku C. A. Dittricha

Další městský bytový dům v novém kabátě

V nové přístavbě naší základní školy tým věd-
ců naistaloval tzv. Vědu na kouli. Jedná se 
o moderní projekční zařízení umožňující výu-
ku a osvětu nejrůznějších zemských a vesmír-
ných událostí, které jsou promítány na velkou 
skleněnou kouli v prostoru. Napojením na 
data NASA (NOA) jsou k dispozici i aktuální 
snímky a videa ze satelitů k dějům, které se 
aktuálně odehrávají na Zemi
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TRADIČNĚ POSLEDNÍ SRPNOVOU SOBOTU 

POZVÁNKA 
NA KRÁSNOLIPSKÉ POCHODY
Klub českých  turistů Krásná Lípa zve v sobotu 13. srpna 2022 
na Krásnolipské pochody. Většina tras je připravena hlavně pro 
mládež a rodiny s dětmi. Na své si ale přijdou i zdatnější turisté, 
na  výběr  jsou  pěší  trasy  v délce  od  3  do  50  km. Nechybí  ani 
nabídka pro cyklisty,  ti si mohou vybrat ze dvou výletů v délce  
27 nebo 46 km. Podrobnější informace včetně popisu a zakres-
lení  jednotlivých  tras  najdete  na  webu  krásnolipských  turistů 
www.kctkrasnalipa.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 národního parku způsobeného 
kůrovcovou kalamitou. 

DO KOSTELA NA KONCERT 
IVETY HEJDUKOVÉ 

V sobotu  20.  srpna  2022  vystoupí 
v Krásné  Lípě  v  kostele  sv.  Máří  Ma-
gdalény  sopranistka  Iveta  Hejduková, 
kterou na klavír doprovodí Ahmad Jafar 
Hedar. A na jaké písně se můžeme tě-
šit? Národní  písně: Ach  synku,  synku; 
Lásko, Bože  lásko  | J. Křička: písně – 
Tiše zpívá, Co je v mém srdci lásky | E. 
Grieg: Solvejgina píseň  | Ch. Gounod, 
(J. S. Bach): Ave Maria | G. F. Händel: 
opera  Rinaldo  –  Lascia  |  G.  Caccini: 
Ave Maria  | L. van Beethoven: Sonáta 

měsíčního svitu (1. věta Adagio sostenuto) | B. Smetana: opera Hubič-
ka – Vendulčiny ukolébavky | L. Janáček: opera Její pastorkyňa – mod-
litba Jenůfy | A. Dvořák: opera Rusalka – árie o měsíčku | F. Chopin: 
Polonaise As – Dur op 53 | V. Bellini: opera Norma – árie Normy | G. 
Puccini:  opera Madame Butterfly  –  árie Butterfly  | G. Puccini:  opera 
Tosca – modlitba Toscy. Koncert začíná v 18 hodin a vstupné je dob-
rovolné. 
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ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY MĚÚ, PROVOZNÍ DOBA 
A CENÍK SBĚRNÉHO DVORA V KRÁSNÉ LÍPĚ
Kontakt na podatelnu: 
tel.: 412 354 820 nebo 777 938 829, 
e-mail: podatelna@krasnalipa.cz
Kontakt na sběrný dvůr a technické služby: 
tel.: 412 354 848, 
e-mail cechovam@krasnalipa.cz
Kompletní seznam kontaktů na jednotlivá pra-
coviště  a  úředníky  naleznete  na  webových 
stránkách www.krasnalipa.cz/kontakty.php 
(v menu Úřad   ► kontakty).  
Provozní  doba  sběrného  dvora  je  shodná 
s provozní dobou kanceláře  technických slu-
žeb a platí od 1. 4. do 31. 10.

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

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.

Ceník za odkládání odpadů ve Sběrném dvoře města Krásná Lípa 

Katalogové 
číslo  Druh odpadu   Měrná 

jednotka 
Cena za 

jednotku (v Kč) 
 
 

20 

Komunální odpady (objemný odpad, směsný 
komunální odpad, nebezpečný odpad, biologicky 
rozložitelný odpad, elektroodpad, dřevo, jedlý olej 
a tuk, recyklovatelné složky komunálního odpadu – 
papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, 
polystyrén, textil) 

kg  ZDARMA* 

 

16 01 03  Pneumatiky – bez disku (osobní, motorkové)  ks  25,00   

16 01 03.1  Pneumatika nákladní – bez disku (ostatní – 
dodávky, lehké nákladní, traktorové přední)  ks  45,00 

16 01 03.2  Pneumatika nákladní – bez disku (od 8,25x20, 
traktorové zadní)  ks  75,00   

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků (stavební suť)  kg  2,00   

17 06 04  Izolační materiály (skelná vata, asfaltová lepenka 
aj.)  kg  5,00 

*Občan, který odevzdává odpad ZDARMA (pouze trvale bydlící nebo vlastník nemovitosti, ve 
které není nikdo trvale hlášen – rekreant) musí být na sběrném dvoře fyzicky přítomen! 

 

 

Úřední hodiny MěÚ 
Pondělí  8:00–11:30  12:00–17:00 
Středa  8:00–11:30  12:00–17:00 
Pátek  8:00–11:30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokladní hodiny 
Pondělí  8:00–11:30  12:00–17:00 
Úterý  8:00–11:30  12:00–14:30 
Středa  8:00–11:30  12:00–17:00 
Čtvrtek  8:00–11:30  12:00–14:30 
Pátek  8:00–11:30   

Provozní doba sběrného dvora 
Pondělí  7:00–12:00  14:00–17:00 
Úterý  7:00–12:00  14:00–15:00 
Středa  7:00–12:00  14:00–17:00 
Čtvrtek  7:00–12:00  14:00–15:00 
Pátek  7:00–13:00   
Sobota v sudém týdnu    8:00–11:00 

 

Poslední příjem odpadu bude probíhat 
nejpozději 15 minut před koncem provozní doby. 

 

 

Úřední hodiny MěÚ 
Pondělí  8:00–11:30  12:00–17:00 
Středa  8:00–11:30  12:00–17:00 
Pátek  8:00–11:30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokladní hodiny 
Pondělí  8:00–11:30  12:00–17:00 
Úterý  8:00–11:30  12:00–14:30 
Středa  8:00–11:30  12:00–17:00 
Čtvrtek  8:00–11:30  12:00–14:30 
Pátek  8:00–11:30   

Provozní doba sběrného dvora 
Pondělí  7:00–12:00  14:00–17:00 
Úterý  7:00–12:00  14:00–15:00 
Středa  7:00–12:00  14:00–17:00 
Čtvrtek  7:00–12:00  14:00–15:00 
Pátek  7:00–13:00   
Sobota v sudém týdnu    8:00–11:00 

 

Poslední příjem odpadu bude probíhat 
nejpozději 15 minut před koncem provozní doby. 
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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,  Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

SVOZ BIODPADU 
V ROCE 2022
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

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

Hádkovi 
Středa 10. 8. 2022 od 19:00 

Rodina  se  schází  v  očekávání  brzké  smrti 
dědy.  Ten  však  překvapí,  chce  jet  se  všemi 
k moři. 
Komedie, 95 min., vstupné 120 Kč 

Střídavka 
Středa 17. 8. 2022 od 19:00 

Hrdinové nové komedie si uvědomí, že když 
se  ze  tří  rodin  stane  jedna  velká,  potřebují 
plán na přežití… 
Komedie, 90 min., vstupné 130 Kč 

Princezna rebelka 
Středa 24. 8. 2022 od 17:00 

Mia je malý sirotek a žije v ulicích středověké-
ho města, kde zažívá spoustu dobrodružství. 
Anim. film pro děti, 89 min., vstupné 100 Kč

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

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: | 18. 8. | 1. 9. | 15. 9. |

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.
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USNESENÍ Z  69. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 18. 7. 2022
I. Hlavní program

Návrh Zásad péče o Národní park 
České Švýcarsko 2022 - 2041
Usnesení RM č. 69 – 01/2022
RM  projednala  návrh  Zásad  péče 
o Národní park České Švýcarsko 2022 
-  2041  a  schvaluje  připomínky města 
Krásná Lípa zaslané Správě Národní-
ho  parku České  Švýcarsko  dne  7.  7. 
2022.
RM nesouhlasí s návrhem Zásad péče 
o Národní park České Švýcarsko 2022 
-  2041  s  tím,  že  v  souvislosti  se  stá-
vající  dramatickou  proměnou  území 
NP  v  důsledku  nezvládnuté  a  pod-
ceněné  problematiky  šíření  kůrovco-
vé  kalamity,  je  nedostatečně  řešena 
kompenzace  turistického a občanské-
ho  využívání  území  a  předložený ná-
vrh se v klíčových cílech vztahuje  jen 
k primárnímu cíli ochrany, ale nikoli už 
k další části primárních cílů dle IUCN, 
které  jsou  dány  pro  kategorii  národní 
parky, jako je např. podpora vzdělává-
ní  a  rekreace nebo podpora místních 
ekonomik  prostřednictvím  cestovního 
ruchu.

II. Došlá pošta

Prodej p. p. č. 865/3, k. ú. Krásná 
Lípa
Usnesení RM č. 69 – 02/2022
RM doporučuje  ZM  schválit  prodej  p. 
p.  č.  865/3  o  výměře  1537 m2,  k.  ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahra-
dy Karlu  a Alžbětě Čechovým,  bytem 
Varnsdorfská 1117/85, Krásná Lípa za 
cenu 246 550 Kč. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 661/1, p. p. č. 656/8 
a p. p. č. 656/9, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 69 – 03/2022
RM  doporučuje  ZM  neschválit  prodej 
p. p. č. 661/1 o výměře 458 m2, p. p. č. 
656/8 o výměře 502 m2 a p. p. č. 656/9 
o  výměře  679  m2,  vše  k.  ú.  Krásná 
Lípa  Lucii  Dankové,  bytem  Sokolská 
229/1, Krásná Lípa z důvodu zachová-
ní pozemků pro potřeby města.

Prodej části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí 
Hora
Usnesení RM č. 69 – 04/2022
RM bere  na  vědomí  odstoupení Nely 
Cihlářové, bytem Lobendavská 3, Dol-

ní Poustevna od žádosti o odkoupení 
části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora.
RM  schvaluje  výjimku  z  Postupu  ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa a schva-
luje vrácení kauce ve výši 10 000 Kč.

Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 69 – 05/2022
RM vyhlašuje  záměr  obce prodat  po-
zemky:
-   část  p.  p.  č.  595/1  o  výměře  1642 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,

-   st. p. č. 587 o výměře 302 m2, k. ú. 
Krásná Lípa,

-  p. p. č. 841/1 o výměře 662 m2, k. ú. 
Krásná Lípa,

-   část p. p. č. 2751/6 o výměře cca 2 
m2, k. ú. Krásná Lípa.

Pronájem části p. p. č. 490/2, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 69 – 06/2022
RM  schvaluje  pronájem  části  p.  p.  č. 
490/2 o výměře 660 m2, k. ú. Krásná 
Lípa  za účelem zřízení  zahrady  Janě 
Debnárové,  bytem  Frindova  924/8, 
Krásná Lípa.

Pronájem pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 69 – 07/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout 
část p. p. č. 2751/4 o výměře 280 m2, 
k. ú. Krásná Lípa.

Prodloužení platnosti smlouvy na 
pronájem pozemku
Usnesení RM č. 69 – 08/2022
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 
2007/23/15  -  400  (nájemce  Michaela 
Leginová, bytem Příčná 349/2, Děčín), 
kterým  se  prodlužuje  doba  nájmu  do 
31. 12. 2027.

Byty - dohoda o ukončení nájemní 
smlouvy
Usnesení RM č. 69 – 09/2022
RM schvaluje dohodu o ukončení ná-
jemní  smlouvy  č.  2022/25/26  -  116, 
na byt č. 1, Rumburská 977/5, Krásná 
Lípa  s  Mgr.  Tomášem  Bónou,  bytem 
Rumburská 977/5, Krásná Lípa, k 31. 
8. 2022.

III. Různé

Zrušení záměru pronájmu
Usnesení RM č. 69 – 10/2022

RM  ruší  záměr  pronájmu  části  p.  p. 
č.  2571/4,  k.  ú.  Krásná  Lípa  ze  dne  
13. 6. 2022.

Rekonstrukce výpravní budovy že-
lezniční stanice Krásná Lípa
Usnesení RM č. 69 – 11/2022
RM  projednala  záměr  a  přípravu 
Správy železnic, státní organizace na 
investiční akci „REKONSTRUKCE VÝ-
PRAVNÍ BUDOVY žst. Krásná Lípa“.
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě bu-
doucí  o  pronájmu  nebytových  prostor 
č. 2022/10/18 – 181 se Správou želez-
nic, s. o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 
Praha 1, IČ 70994234, dle přílohy.

Zadržování vody v krajině
Usnesení RM č. 69 – 12/2022
RM schvaluje spolupráci mezi městem 
Krásná Lípa, Univerzitou J. E. Purkyně 
v  Ústí  nad  Labem  a Technische Uni-
versität Dortmund na přípravě projektu 
LAND4CLIMATE  -  Realizace  přírodě 
blízkých retenčních opatření ve spolu-
práci  se  (soukromými)  vlastníky  půdy 
za účelem dosažení klimaticky odolné 
Evropy  z  programu  Horizon  Europe 
Framework Programe (HORIZON).

Obnova místních komunikací 2022 - 
výběr komunikací
Usnesení RM č. 69 – 13/2022
RM schvaluje výběr místních komuni-
kací určených k obnově v  roce 2022, 
dle  přílohy.  RM  ukládá  Ing.  Petru  Si-
mandlovi,  vedoucímu  OVIŽP  zajistit 
v  souladu  s  Pravidly  pro  zadávání 
veřejných  zakázek  malého  rozsahu 
města  Krásná  Lípa  výběr  zhotovitele 
a následně i realizaci obnov.

Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení VB
Usnesení RM č. 69 – 14/2022
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí 
smlouvě  o  zřízení  věcného  břeme-
ne  a  dohodu  o  umístění  stavby  č. 
2022/10/15  -  182 na  vedení  zemního 
kabelu  v  pozemcích  p.  p.  č.  399/2, 
2924/4 a 2923, k. ú. Krásná Lípa, s fir-
mou  ČEZ  Distribuce  a.  s.,  Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Schválení dotace na opravu 
oplocení
Usnesení RM č. 69 – 15/2022
RM  schvaluje  poskytnutí  dotace  na 
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opravu  oplocení  z  Dotačního  progra-
mu na opravy fasád, střech a oplocení 
v roce 2022 paní Lucii Šebkové. 

Schválení dotace na opravu střechy
Usnesení RM č. 69 – 16/2022
RM  schvaluje  poskytnutí  dotace  na 
opravu střechy z Dotačního programu 
na  opravy  fasád,  střech  a  oplocení 
v roce 2022 paní Věře Povolné. 

Obnova místní komunikace
Usnesení RM č. 69 – 17/2022
RM  projednala  opakovanou  žádost 
o  opravu  komunikace na pozemku p. 
p.  č.  2763/1,  k.  ú.  Krásná  Lípa.  RM 
ukládá:
a) vedoucímu odboru výstavby, inves-
tic  a ŽP  Ing. Petru Simandlovi  zajistit 
odborné posouzení  vzrostlých  stromů 
na pozemku města p. č. 2763/1, k. ú. 
Krásná  Lípa  a  vyzvat  vlastníky  sou-
sedních pozemků k odstranění dřevin 
zasahujících do komunikace na tomto 
pozemku,
b)  vedoucí  odboru  Technické  služby 
Martině Hlavové, Dis. zajistit  základní 
prostupnost  komunikace  na  p.  p.  č. 
2763/1, k. ú. Krásná Lípa.

Masarykova 16/1 - rozdělení bytu 
č. 2 - II. etapa
Usnesení RM č. 69 – 18/2022
RM  schvaluje  na  základě  předlože-
ných nabídek uzavření Smlouvy o dílo 
č. 2022/11/18 - 185 na rozdělení bytu 
č. 2 v objektu Masarykova 16/1, Krás-
ná Lípa s firmou Bc. Josef Papoušek, 
Chřibská 310, Chřibská, IČ 67223851, 
dle přílohy.

Kupní smlouva
Usnesení RM č. 69 – 19/2022
RM  schvaluje  na  základě  vyhodno-
cení  předložených  nabídek  uzavření 
Kupní smlouvy č. 2022/33/17 - 191 na 
dodání tandemového vibračního válce 
s firmou EGRIKON s.  r. o., se sídlem 
Vrchoviny 63, Nové Město nad Metují, 
IČ 28778367, dle přílohy.

Dotace na Výstavní systém
Usnesení RM č. 69 – 20/2022
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  č. 
2022/19/12 - 187 o poskytnutí podpory 
ze  Státního  fondu  životního  prostředí 
ČR,  Kaplanova  1931/1,  Praha  11,  IČ 
00020729, na projekt Výstavní systém 
- Krásná Lípa - Centrum Českého Švý-
carska, dle přílohy.

Spořicí účet města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 69 – 21/2022
RM schvaluje smlouvu č. 2022/12/12 - 
186 s Československou obchodní ban-
kou a. s., Radlická 333/150, Praha 5, 
IČ 00001350, o vedení spořicího účtu, 
dle přílohy.
RM schvaluje další zhodnocování vol-
ných  finančních  prostředků  města  ve 
výši  2 mil. Kč pomocí  termínovaného 
vkladu  u  ČSOB  na  dobu  6  měsíců. 
RM města schvaluje uzavření násled-
né  smlouvy  o  termínovaném  vkladu 
v  souladu  s  nabídkou  ze  dne  23.  6. 
2022, dle přílohy.

Dispoziční oprávnění k rozpočtu - 
změna od 18. 7. 2022
Usnesení RM č. 69 – 22/2022
RM  schvaluje  změny  dispozičních 
oprávnění k nakládání s rozpočtovými 
prostředky města od 18. 07. 2022 dle 
přílohy.

Pojištění majetku a odpovědnosti - 
Dodatek č. 5
Usnesení RM č. 69 – 23/2022
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě 
č. 2019/12/19 - 347 o pojištění majetku 
a odpovědnosti, uzavřenou s pojišťov-
nou Generali Česká pojišťovna, a. s., 
Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, 
dle přílohy.

Darovací smlouva
Usnesení RM č. 69 – 24/2022
RM  schvaluje  uzavření  Darovací 
smlouvy  č.  2022/13/11  -  184  na  po-
skytnutí daru 2 ks notebooků s firmou 
ČEZ Distribuce,  a.  s.,  se  sídlem Tep-
lická  874/8,  Děčín,  IČ  24729035,  dle 
přílohy.

Příběhy našich sousedů - projekt
Usnesení RM č. 69 – 25/2022
RM  schvaluje  uzavření  Smlouvy 
o  spolupráci  při  zajištění  kulturně  - 
vzdělávacího  projektu  Příběhy  našich 
sousedů č. 2022/19/29 - 177 s organi-
zací  POST  BELLUM,  se  sídlem  Ště-
pánská 704/61, Praha 1, IČ 26548526, 
dle přílohy.

Memorandum o přeshraniční 
spolupráci
Usnesení RM č. 69 – 26/2022
RM  bere  na  vědomí  Memorandum 
o přeshraniční spolupráci mezi orgány 
a občanskou společností v sasko-čes-
kém pohraničí.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - ukončení 
soudního sporu
Usnesení RM č. 69 – 27/2022
RM  bere  na  vědomí  ukončení  soud-
ního  sporu  mezi  Kostkou  Krásná 
Lípa,  p.  o.  a  Odvolacím  finančním 
ředitelstvím  Brno  ve  věci  sporu 
u  napadeného  projektu  Aktiviza-
ce  rodin  č.  CZ1.04/3.2.01/19.00248 
realizovaného v letech 2011 - 2014.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí 
dotací
Usnesení RM č. 69 – 28/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci 
Kostka  Krásná  Lípa  přijetí  dotací  na 
projekty:
-   Sociální služby ve výši 11 600 Kč - 
poskytovatel město Velký Šenov,

-   GIVT ve výši 2 044 Kč - poskytova-
tel GIVT,

-   Rodiny  s  dětmi  v  nouzi  ve  výši  80 
000 Kč - poskytovatel Nadace ČEZ.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - 1. roz-
počtové opatření 2022
Usnesení RM č. 69 – 29/2022
RM  schvaluje  příspěvkové  organiza-
ci  Kostka  Krásná  Lípa  1.  rozpočtové 
opatření 2022, dle přílohy.

6. rozpočtové opatření 2022
Usnesení RM č. 69 – 30/2022
RM  schvaluje  6.  rozpočtové  opatření 
rozpočtu  města  Krásná  Lípa  pro  rok 
2022 dle přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - veřejná 
zakázka
Usnesení RM č. 69 – 31/2022
RM  projednala  Rozhodnutí  o  výběru 
dodavatele veřejné zakázky „Pořízení 
plug-in hybridních automobilů - Kostka 
Krásná Lípa, p. o.“ a schvaluje výběr 
dodavatele  a  uzavření  smlouvy  se 
společností  AUTO  IN,  s.r.o.,  Podě-
bradská  292,  Trnová  -  Pardubice,  IČ 
25298828.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 69 – 32/2022
RM  bere  na  vědomí  program  kina 
a využití kulturního domu v měsíci čer-
venci 2022 dle přílohy.

IV. Informace

Informace
RM projednala informaci o nezaměst-
nanosti v jednotlivých územích okresu 
Děčín k 30. 6. 2022.

Jan Kolář,  Jiří Podhorský
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SPORTOVNÍ AREÁL ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
častý cíl nejen turistů, ale i místních, sportovců i rodin s dětmi – otevřený po celý rok. Kromě venkovních sportovišť a atrakcí mohou 
zájemci využívat tělocvičnu, cvičební sál, stolní tenis, tenisovou nafukovací halu, saunu a vířivku. K dispozici jsou rovněž prostorný 
sportbar s recepcí a terasou a altán s posezením a grilem. Více informací na recepci areálu, tel.: 608 522 871


