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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023 – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BOD PROSINCOVÉHO 
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1/2023
PÁTEK 20. LEDNA

Nově zvolení zastupitelé se sešli na svém 
druhém jednání 5. prosince 2022. V úvodu 
schválili rozdělení kompetencí mezi starostou 
města a místostarosty. Následně bylo schvále-
no složení výborů zastupitelstva. Předsedkyní 
finančního výboru byla schválena Bc. Jitka 
Fafláková, členy jsou Ing. Martin Růžička, 
Ing. Miroslava Richter, Mgr. Milena Nagelová 
a Bc. Drahoslava Lehoczká.
U kontrolního výboru je složení následující: 
předseda Mgr. Richard Nagel, členové Mi-
lan Pešír, Miroslav Řebíček, Václav Hieke 
a Mgr. Marek Simandl.
Nejdůležitějším bodem v ekonomické části 
jednání bylo projednání a schválení návrhu 
rozpočtu města na rok 2023. Rozpočet na dal-
ší rok je vždy schvalován na posledním zase-
dání zastupitelstva města v roce přechozím. 
To má určité výhody, ale i nevýhody. Rozpočet 
je předložen jako celek, ale v únoru bude ná-
sledovat pracovní seminář zastupitelů k roz-
počtu, kde se zastupitelé budou věnovat pře-
devším investiční části, kdy bude více zřejmé, 
s jakým zůstatkem z roku 2022 se bude pra-
covat, u kterých dotačních žádostí jsme uspěli 
atp. K rozpočtu pro rok 2023 je přistupováno, 
vzhledem k celkové ekonomické situaci, velmi 
opatrně a konzervativně.
Město bude hospodařit s výdaji celkem 129 
mil. Kč, (provozní 87,6 mil., investiční 41,4 
mil.) a s příjmy celkem 129 mil. Kč (provozní 
87 mil., financování 42 mil.). Rozpočet je se-
staven jako vyrovnaný. Ani pro rok 2023 měs-
to nepočítá s čerpáním jakýchkoliv úvěrových 
prostředků.
V investičních příjmech je zachycen předpo-
kládaný příjem dotací na nové zdroje pitné 
vody a dotace na elektromobily pro Kostku, 
p. o. To se promítá zrcadlově i ve výdajích, 
dále se pak opakují investiční výdaje, které 
město každoročně vydává (obnova místních 
komunikací, investice do správy místního 
majetku) a výdaje na dotované projekty, které 
jsou připraveny. Největší plánovaný investiční 
výdaj roku 2023 ve výši 10 mil. Kč je plánován 
na obnovu Kyjovské přehrady a její odbahně-
ní. Celkové náklady rekonstrukce (cca 25 mil. 
Kč) budou rozloženy do 3 let, je schválena 
podpora dotací od SFŽP ve výši 15 mil. Kč. 
Návrh rozpočtu města na rok 2023 byl v sou-
ladu se zákonem o obcích před projednáním 
v ZM vyvěšen na pevné i elektronické úřední 
desce MěÚ. 
Největší zatížení rozpočtu je způsobeno vyso-
kou inflací, a především nárůstem cen energií. 
Město se snaží najít úsporná opatření např. 

vypuštěním nafukovací sportovní haly, úspo-
rou energií na pracovištích snížením teploty 
na 19 stupňů atd.
Dále si zastupitelé schválili plán jednání pro 
rok 2023, scházet se budou ve čtvrtletním in-
tervalu, popř. dle mimořádné potřeby.
Zastupitelé se opakovaně zabývali problemati-
kou nesprávného parkování vozidel na někte-
rých místních komunikacích (např. Havlíčkova, 
Bendlova, Frindova…), kde je tak ztížen prů-
jezd i jejich údržba. Policie ČR sdělila městu 
k úpravě dopravního značení v těchto místech 
(zákaz stání), který vychází z ustanovení § 
25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., v platném 
znění o provozu na pozemních komunikacích, 
kde platí že „při stání musí zůstat volný ales-
poň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy“. Při šířce komunikace menší 
než 8 m je pak zákazová značka nadbytečná, 
protože zákaz stání na takovéto komunikaci 
vyplývá z ustanovení zákona. Bude tedy nut-
ná osvěta a následně kontrola v součinnosti 
s Policií ČR.
Dále zastupitelé projednali informace o po-
stupu při zpracování 1. zprávy o uplatňování 
územního plánu města Krásná Lípa. Jedná se 
o zprávu o uplatňování územního plánu měs-
ta Krásná Lípa. Ta byla zaslána 37 institucím, 
které se mohly ke zprávě vyjádřit. Vyjádřilo 
se jich 12. Většinu připomínek podaly orgány 
ochrany přírody. Konkrétní připomínky budou 
nyní dále projednávány a následně se bude 
projednávat 1. změna územního plánu.
Následně se zastupitelstvo věnovalo proble-
matice záchrany Dittrichovy hrobky. Město 
musí, jako řádný hospodář, požadovat navrá-
cení nepeněžitého daru od společnosti OMNI-
UM, z. s., neboť dar (řezivo na krov a stře-
chu a asfaltová lepenka) byl použit za jiným 
účelem, než bylo smluvně ujednáno. Spolek 
Omnium, z. s. je aktuálně v insolvenci. Bude 
tedy nutné se s pohledávkou připojit k insol-
venčnímu řízení. Vzniklou situací je zásadně 
ohrožena záchrana poškozené chráněné pa-
mátky. V současné době se jedná s insolvenč-
ním správcem o možnosti odkoupení hrobky 
za symbolickou částku do majetku města 
Krásná Lípa, aby bylo možno zajistit pokra-
čování záchrany hrobky. Souběžně jednáme 
s památkáři o možnostech dotačního financo-
vání těchto záchranných prací.
Následně byl schválen dotační program 
na podporu spolků a zájmových organizací, 
schválená dotace činí celkem 640 tis. Kč, 
z toho 320 tis. Kč na činnost a 320 tis. Kč 
na akce. Od poloviny ledna do poloviny února 

r. 2023 bude možné žádat o podporu. Stejně 
tak byl schválen dotační program na opravy 
fasád, střech a oplocení 2023. Vyčleněno je 
120 tis. Kč. V letošním roce byla tato částka 
i přečerpána. O tyto dotace je mezi občany 
velký zájem.
Dále zastupitelé projednali a schválili Komunit-
ní plán. Ten současný platil do konce r. 2022. 
Předložen byl tedy nový, platný od r. 2023 
do roku 2027. Jedná se o strategický doku-
ment, ve kterém jsou popsány organizace, 
služby, které jsou jimi poskytovány, opatření 
a aktivity, které budou zabezpečovány. Jedná 
se o všechny aktivity spojené se vzděláváním, 
službami a činnostmi v Krásné Lípě. Komunit-
ní plán byl všem organizacím, poskytovatelům 
služeb atd. poskytnut k vyjádření a požadova-
né změny, nebo úpravy, byly do nového plá-
nu zaneseny. Oslovena byla i veřejnost, aby 
mohla zasílat své připomínky. Komunitní plán 
je i podkladem a často podmínkou k možnosti 
dotačního financování sociálních služeb. 
Byla také schválena Veřejnoprávní smlouva 
s obcí Doubice ve věci zajištění projednávání 
přestupkového řízení. Obec Doubice je malá, 
vlastní komisi nezřizuje. Přestupková komi-
se v Krásné Lípě se tak zabývá i přestupky 
spáchanými na území obce Doubice, nebo 
jejími obyvateli. Jedná se průměrně o 1 až  
2 přestupky v roce, proto je tato činnost posky-
tována solidárně zdarma. Smlouva je uzavře-
na na 4 roky.
K dalšímu řádnému jednání se zastupitelé se-
jdou začátkem března.

Jan Kolář, starosta města

NEVHODNÉ STÁNÍ AUTOMOBILŮ 
NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
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PRVNÍ SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ STAROSTŮ PROBĚHLO V KRÁSNÉ LÍPĚ

S OBNOVOU ZNIČENÉHO VYBAVENÍ HASIČŮ PŘI POŽÁRU V ČESKÉM 
ŠVÝCARSKU POMOHLA NADACE ČEZ

K prvnímu jednání Sdružení pro rozvoj Šluk-
novska v novém volebním období se starosto-
vé z regionu sešli tentokrát v Krásné Lípě, 9. 
prosince 2022 v budově naší základní školy. 
Předseda sdružení Jan Kolář přivítal přítomné 
a představil všem nové starosty obcí a měst. 
Novým starostou Šluknova se stal pan Tomáš 
Kolonečný, starostou Jiřetína pod Jedlovou se 
stal pan Josef Zoser, v Jiříkově byl zvolen sta-
rostou pan Jindřich Jurajda, v Mikulášovicích 
pan Aleš Jandus, ve Velkém Šenově pan Du-
šan Víta a ve Varnsdorfu pan Jan Šimek.
Předseda pro nové členy představil činnost 
a formát Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
a shrnul společné cíle, o které sdružení usiluje. 
Těmi jsou mimo jiné zdravotnictví – především 
rozvoj rumburské nemocnice, popř. přeshra-
niční zdravotnická spolupráce, bezpečnost 
v regionu – personální stavy Policie ČR, dále 
otázka řešení svozu a nakládání s odpady, 
a v neposlední řadě zajištění posílení přívo-
du elektrické energie (110kV) na Šluknovsko. 
V nedávné době také starostové společně ře-
šili následky požáru v Národním parku České 
Švýcarsko a dopady na služby v cestovním 
ruchu. Na schůzce s ministrem Jurečkou se 
řešilo vyšetření příčin požáru, uhrazení škod 
a také prevence případných dalších lesních 
požárů. Také byl již ministrem jmenován nový 
ředitel Národního parku České Švýcarsko, kte-
rým se stal Ing. Petr Kříž.
Cyklista a organizátor závodů Jan Novota 
byl prvním hostem jednání a požádal, spolu 
s kolegyněmi Simonou Davídkovou a Hanou 
Kohoutovou, o podporu pro nadcházející 
cyklistický závod Tour de Feminin 2023. Roč-
ník 2022 byl především z finančních důvodů 
zrušen. Termín pro příští závod byl stanoven 
na 25.–28. května 2023, tedy mimo z mnoha 
pohledů komplikovanou turistickou sezonu. 
Samozřejmě bude také potřeba součinnost 

s obcemi, finanční pomoc a podpora dobro-
volníků především v zajištění regulace a bez-
pečnosti dopravy na trati závodu. V rámci roz-
šíření a zpestření závodu bude nově možné 
se závodu účastnit jako amatér – hobby zá-
vodník. Pro tyto závodníky bude závod určen 
v dopoledních hodinách s názvem Bohemia 
Swiss Tour. Amatérští cyklisté by si tak mohli 
vyzkoušet jedinečné prostředí etapového zá-
vodu Tour de Feminin. Dále je v plánu obnovit 
český pohár mužů profesionálů (dříve O pohár 
rumburské vzpoury), který by se měl konat 
v dubnu, což také budou považovat za zkouš-
ku pro květnový etapový závod. Závod Čes-
kého poháru Elity Peklo Severu Road (dříve o 
pohár Rumburské vzpoury) i Bohemia Swiss 
Tour je pro ženy i muže.  
V dalším programu zástupce firmy AV Media, 
se svými kolegy, představil přítomným staros-
tům nabídku audiovizuální techniky pro školy. 
Nabídka směřuje hlavně k pomoci při výuce 

nejen přírodních věd, ale také při výuce cizích 
jazyků a informatiky.  
Následně Lucie Procházková s kolegy před-
stavila a nabídla zajímavou dobrovolnickou 
aktivitu. Již několik let pořádají pro mladé lidi 
akci s názvem Summerjob. Zkušená skupina 
dobrovolníků zpravidla první týden v červenci 
ve vybraném regionu a lokalitě zdarma posky-
tuje výpomoci jako jsou např. sekání zahrady, 
štípání dříví, bourání kůlny, nátěry atp. Tato 
letní brigáda je ze strany dobrovolníků posky-
tována zdarma především pro seniory, kterým 
i tyto běžné záležitosti činí problémy.  
V závěru jednání byl předsedou Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska na další volební období 
zvolen Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa. 
Místopředsedy pak Ing. Roman Forfera, sta-
rosta obce Rybniště a Robert Holec, starosta 
města Dolní Poustevna.

Jan Kolář, předseda SPRŠ

Členové Sboru dobrovolných hasičů Krásná 
Lípa a Výjezdové jednotky požární ochrany 
Krásná Lípa zasahovali u hašení největšího 
lesního požáru v historii České republiky, který 
postihl loni v červenci České Švýcarsko. Při 
jeho hašení bohužel došlo k poškození 1/8 
plochy národního parku, i k mnoha zraněním 
hasičů, ale také k poškození a ztrátě technic-
kého vybavení a výstroje. Díky Nadaci ČEZ 
a její dotaci ve výši 100 000 Kč jsme mohli 
velkou část zničeného vybavení našich hasičů 
znovu rychle nakoupit a dle potřeby doplnit. 
Jednotka je tak opět připravena v plné síle 
pomáhat, kde si to situace vyžádá. Děkujeme 
Nadaci ČEZ za poskytnutí této velkorysé do-
tace!

Jana Drobečková, místostarostka města
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VEDENÍ MĚSTA PODĚKOVALO PANU JOSEFOVI 
MYŠÁKOVI ZA DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI

NEVHODNÉ STÁNÍ AUTOMOBILŮ 
NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH



Zákon č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v plat-
ném znění v § 25 odst. 3 stanovuje, že na obousměrné komunikaci se 
šířkou vozovky 8 m a menší platí:
„Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat alespoň jeden jízd-
ní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy“.
V praxi to znamená, že pokud na obousměrné komunikaci se šířkou 
vozovky 8 m a menší řidič automobilu odstaví vozidlo, tak porušuje 
zákon o provozu na pozemních komunikacích a může být Policií ČR 
pokutován.
Tato skutečnost se týká většiny místních komunikací na území města 
Krásná Lípa (např. ul. Havlíčkova, Křižíkova, Nemocniční, Bendlova 
a další).
Upozorňujeme občany, kteří parkují svá vozidla v rozporu s ustano-
vením tohoto zákona o provozu na pozemních komunikacích, že se 
dopouštějí přestupku a mohou být za toto své jednání pokutováni Po-
licií ČR.
Vyzýváme tedy občany, aby parkovali svá vozidla v souladu se záko-
nem a zároveň tak nebránili záchranným složkám volnému průjezdu 
v případě nutnosti.
Rovněž toto protizákonné parkování značně ztěžuje a místy i znemož-
ňuje zimní údržbu komunikací.
Děkujeme za pochopení. Město Krásná Lípa

ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S  JIŘÍM RAKEM

Jiří Rak, osobnost spjatá nerozlučně 
s Krásnou Lípou a regionem Českosaské-
ho Švýcarska. Náruživý turista a cestova-
tel, milovník a znalec Labských pískovců 
i Lužických hor, popularizátor veřejné do-
pravy. Iniciátor přeshraniční spolupráce 
v cestovním ruchu.

Jirko, začnu možná trochu netradičně. 
Rusko a Ukrajina. Vím, že máš rád ukra-
jinské hory a přírodu, máš tam nachozeno 
mnoho desítek kilometrů, opakovaně se 
tam vracíváš. V Rusku jsi v nedávné minu-
losti několik let profesně působil. Z té doby 
jsi nám tehdy psával postřehy do Vikýře. 
Jak se dá pochopit, že národ s tak obrov-
ským kulturním bohatstvím a odkazem, se 
skvělými spisovateli, obdivovanými hu-
debními skladateli, uznávanými vědci, pá-
chá dnes v Evropě takové zlo? Pomůžu-li 
si myšlenkou Václava Havla, je to tím, že 
nezná své hranice?

To už je dávno, kdy jsem prochodil slovenské 
hory. Karpaty mi doslova učarovaly. A pak jsem 
jednou narazil na mapy a průvodce o Podkar-
patské Rusi ze 30. let minulého století. Území 
patřilo mezi lety 1919–1938 k Československu 
a byl to zřejmě úplně jiný svět. Oblast byla 
oblíbena i mezi spisovateli – hltal jsem Niko-
lu Šuhaje od Ivana Olbrachta, popisy tamních 
hor a života mne lákaly, ale v době SSSR jsem 
se tam nedostal. Podařilo se to někdy v deva-
desátých letech s cestovkou, to už byla Ukra-
jina – a pak už jsem se tam vracel vícekrát. 
Poloniny – táhlé hřebeny s loukami a dalekými 
výhledy, kouzlo Východu, jaké už na Sloven-
sku nenajdeš.
V Rusku jsem pracoval 3 roky pro jednu nad-
národní firmu, byl jsem v Jekatěrinburgu, zažil 
pravou ruskou zimu, život ve městě i na venko-
vě, vyrazil jsem na Altaj, mýtické srdce euroa-
sijského kontinentu. Pochopil jsem rozlehlost 
země i to, že tam žijí desítky, možná stovky 
národů, které byly připojeny k Rusku zhruba 
v téže době, kdy začala kolonizace Ameriky 
Kryštofem Kolumbem a jeho následovníků. Je 
tam velká podobnost. Nebyl pro mne problém 
v Rusku se domluvit, umím rusky poněkud 
více než běžné učivo z tehdejších ZDŠ; měli 
jsme ruštinu i na gymplu a na vejšce. To pak 
člověk dost pronikne k místním lidem, když si 
pohovoří o jejich problémech, radostech a trá-
peních. A lidi to oceňují. To pak máš jiný pohled 
než zprostředkovaně z médií.
Současná válka je šok a jen potvrzuje smutné 
věci. Zabíjení je jednou z hlavních charakteris-
tik lidstva a neexistuje síla, která by dokáza-
la zajistit po celém světě klidné časy navěky. 
A nikde není jistota, že tam, kde momentálně 
je klid, se nemůže nic podobného stát. Může 
a hodně rychle. A pomáhat postiženým? Ti, 

kdo nechtějí, nemusí – jen to pak bývají obvyk-
le právě oni, kteří se první halasně dožadují 
pomoci ve chvíli, kdy se sami stanou vyhnan-
cem ve vlastním domě nebo zemi; najednou 
nechápou, proč je okolní svět takový špatný, 
když oni přece předtím nikomu nic neudělali. 
No právě.

Ty jsi u nás v regionu ale obecně znám pře-
devším jako skvělý znalec Českého Švý-
carska, ke kterému se Tvůj vztah formoval 
od jinošských let. O tom se mnozí mohli 
přesvědčit třeba na desítkách organizova-
ných výletů, které jsi vedl. Ale obrovský 
kus Tvé práce vnímám především v pře-
shraniční spolupráci, navazování kontaktů 
s německými partnery, prohlubování part-
nerství, v mnoha případech i přátelství. Kde 
byl počátek téhle aktivity?

Jako malý kluk jsem jezdil s rodiči ke známým 
do Českého ráje a pískovcové skály mne už 
tehdy zaujaly. Bludiště, schůdky, „myší díry“ 
v Prachově nebo na Hrubé Skále, to mne 
strašně bavilo. A pak jsem se jednou ocitnul 
na dva měsíce v ozdravovně v Jetřichovicích 
(„abych se spravil“, neboť jsem byl děsně hu-
benej) – a tam jsem teprve pochopil rozlehlost 
světa pískovců. Po návratu z ozdravovny jsem 
už věděl, že do Českého Švýcarska se musím 
vracet, takže počátek sedmdesátých let mne 
zastihl v nekonečných roklích Zadních skal. 
Výhledy v podzimních večerech třeba z Růžo-
vé zahrady nebo z terasy s romantickým ná-
zvem Sýr a chléb, to byly nejkrásnější chvíle 
ve skalách.
No, a protože jsem se na škole učil i němec-
ky, tak jsem tehdy záhy pochopil, že za hra-
nicí pokračuje ještě větší svět skal, Saské 
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Švýcarsko. Literatury tehdy moc nebylo, ale 
v antikvariátech tehdy před padesáti lety byla 
spousta starých průvodců za korunu, tři, pět, 
což byl pakatel. Tak jsem to trochu pročetl – 
a vyrazit vlakem z Děčína do Bad Schandau 
i tehdy v době NDR nebyl žádný problém, 
jen se pořád muselo vyplňovat tzv. celní pro-
hlášení, ale na to si lze zvyknout. Lístek byl 
taky za babku. Tak jsem s kamarády do té 
NDR na víkendy vyrážel – známí kroutili hla-
vami, co jako tam, a já byl štěstím bez sebe, 
když jsem běhal po skalách Schrammsteine, 
Affensteine, Lilienstein, Pfaffenstein, atd. atd. 
Prostě do roku 1980 jsem znal většinu stezek 
ve skalách na české i na německé straně. A ty 
zážitky z lezení po skalních římsách a tera-
sách mi nikdo nevezme.

Ono se to vše zúročilo v Tvé práci v obecně 
prospěšné společnosti České Švýcarsko, 
kterou jsi také nějakou dobu vedl. V pů-
vodním týmu jste, tehdy ještě tzv. na zelené 
louce, začali tvořit marketing cestovního 
ruchu, značku České Švýcarsko, vznikaly 
turistické produkty, publikace, přeshranič-
ní projekty. Jak vzpomínáš na tu dobu?

To byl dobrý kotrmelec, když jsem dal vale 
manažerské práci v nadnárodní firmě a za-
čal pracovat v obecně prospěšné společnosti 
České Švýcarsko. Kolegové manažeři si ťukali 
na čelo, rodina vlastně taky, ale čas ukázal, že 
to není špatné udělat v životě zásadní změnu. 
V opeesce byla fajn parta, já jsem spojil zna-
losti regionu s novou prací – co více si přát?  
Jinak k té opeesce, to dodnes neví ani polo-
vina Krásné Lípy. To je společnost, která se 
zabývá rozvojem turismu prakticky na většině 
území děčínského okresu. A sídlí v Domě Čes-
kého Švýcarska na náměstí. Nejsme oborový 
podnik služeb. Nejsme národní park. S ním 
ovšem čile spolupracujeme, protože ochrana 
přírody a rozvoj cestovního ruchu nemohou 
jít přirozeně proti sobě. Takže tehdy v prvních 
desetiletích 21. století jsme se hodně starali 
o to, aby České Švýcarsko nebylo Popelkou 
mezi jinými turistickými oblastmi. Pomohli jsme 
rozvoji turistické dopravy, nedopustili jsme tře-
ba, aby byl zrušen vlak přes Panský a Brtníky 
do Mikulášovic, zavedli jsme spolu s Němci 
přeshraniční autobusové linky i tu dnes zná-
mou Dráhou národního parku z Děčína přes 
Bad Schandau do Rumburku. To všechno 
trvalo roky, ale byli jsme vytrvalí. Po dohodě 
s KČT jsme v letech 2012–2020 zajistili proz-
načení 22 nových cest mezi Tisou a Varnsdor-
fem. Tyto věci související s mobilitou jsem měl 
– a stále mám – na starosti právě já a nelze je 
pouštět ze zřetele. Zvláště nyní, v době, kdy 
bude tlak na úspory. Ty ale nesmí znamenat 
likvidaci turistických nabídek v regionu.

Destinace České Švýcarsko je již dobře 
zavedená značka, cestovní ruch a služby 
s ním spojené přináší obživu nemalému 
počtu místních obyvatel a podnikatelů. 
Přesto, proč se nám v mnoha ohledech ne-
daří stále přiblížit ke kvalitě a šíři nabídky, 
kterou vídáme u našich saských sousedů?

Když jsme s Markem Mrázem startovali v roce 
2005 spolupráci se Saským Švýcarskem, vě-
děli jsme zcela přesně, že cesta k přeshraniční 
destinaci je něco, co jinde ve světě běžně fun-

guje. Bylo překvapením pro místní, když jsme 
ukázali, co skvělých cílů je za hranicí. Společ-
ným marketinkem jsme obě území propojili 
a dnes je to samozřejmost. Dali jsme si ale 
i úkol být ve styku s místními, s našimi lidmi, co 
tu bydlí a nemají na turistiku právě čas. Objeli 
jsme Varnsdorf, Rumburk, Šluknov a většinu 
obcí ve výběžku, představili naši oblast, a po-
tom jsme cíleně dělali akce právě pro nás míst-
ní za hranice. Pamatuji, že někdy v roce 2016 
jsme byli společně asi s třiceti lidmi, byls tam 
i Ty, v Horní Lužici. Ukazovali jsme si horskou 
obec  Weifa s výhledy k nám, unikátní litinovou 
rozhlednu na Löbauer Berg i vilu Schminke 
v Löbau, takovou menší obdobu vily Tugend-
hat. Je důležité, abychom měli povědomí, co 
je u sousedů hned za hranicí.
Teď k otázce: U sousedů je kontinuita osídlení 
po staletí, u nás byla přerušena, zcela změ-
něna po roce 1945. Tím jsme ale přerušili to, 
co v Sasku funguje staletí. Vědomí souvislostí, 
návaznost na práci předků mnoha generací, 
práce mnoha spolků, které se tam podílely 
a podílejí dodnes na podpoře turismu, na zá-
chraně podstávkových domů, na udržování 
historických druhů dopravy, starých rozhleden 
– to by bylo na dlouhé povídání. Více tam spol-
ky i instituce spolupracují a řeší věci pro lidi 
k lepšímu s neskrývaným zájmem. Nikdo se 
neveze s předstíraným zájmem, aby si odškrt-
nul čárku v projektu nebo studii, kde u nás vět-
šinou rozhoduje aktivita a zájem pár jednotliv-
ců. To tady nevyřeším. Doba už ale pokročila, 
dnes máme cca čtvrtou poválečnou generaci. 
A v ní je hodně těch, kteří svůj kraj mají rádi 
a starají se o navázání na tehdy přerušené tra-
dice. A jde jim to skvěle.

Vím, že miluješ vlaky, rád jimi cestuješ. Do-
pravou, především pak tou tzv. turistickou 
se zabýváš v našem regionu dlouhodobě. 
Projekty jako Dráha národního parku nebo 
vlakem do Hřenska nesou Tvůj rukopis. 
Kde vidíš výzvy pro budoucnost veřejné 
dopravy v Českém Švýcarsku?

Už jsem se tématu dotknul výše. V roce 2006 
jsem navrhnul spojit právě Krásnou Lípu s Jet-
řichovicemi a Hřenskem autobusovou linkou. 
Do té doby nic takového nebylo. Kdo neměl 
ve výběžku auto, nemohl prakticky dosáhnout 
soutěsek nebo Pravčické brány veřejnou do-
pravou. Chvíli to trvalo, v Krásné Lípě na ve-
dení města, v dalších obcích a v dopravním 
odboru Ústeckého kraje jsme našli výborné 
partnery. A tak jsme pomocí projektu linku 
zavedli, dva roky financovali a když Ústecký 
kraj uviděl, že to funguje, převzal financování 
provozu – a dnes pravidelný turistický autobus 
ke Krásné Lípě neodmyslitelně patří. No a ty 
vlaky, co jezdí celoročně z Rumburku do Pous-
tevny, Bad Schandau, Děčína, nás dovezou 
přímo do Hřenska. Od tohoto roku můžeme 
vystoupit ve stanici Schöna a přívozem přejet 
na českou stranu právě do Hřenska – za vý-
hodnou českou jízdenku.
Budoucnost dopravy v regionu. Musíme hlídat, 
aby se bezhlavě neomezoval provoz na želez-
nici. V jiných krajích to už začíná. Jsou úvahy 
o zásadním omezení provozu na trati Varn-
sdorf–Rybniště. Starostům obcí a měst na trati 
je to bohužel fuk. A přitom právě železnice jsou 
jednou z mála věcí, které ukazují na průmys-
lový rozvoj výběžku v 19. století. Nesmíme 

nechat odříznout pravidelné vlaky na Českou 
Lípu, Kolín, nesmíme dopustit omezení na dal-
ších tratích. To je v praxi vždycky špatně. Auto-
busy, které nahrazují vlakové spoje, jezdí vždy 
s menší kapacitou a omezuje se jejich rozsah 
provozu proti vlaku. U všech zrušených tratí 
v ČR to takto dopadlo.

Kromě rozvoje turistické destinace České 
Švýcarsko jsi stál i u zrodu té mladší – DMO 
Lužické hory. Propojování a spolupráce se 
sousedy dává velký smysl. Můžeme si být 
v řadě věcí nápomocni.

To se povedlo. Úzce jsme s Lužickými hora-
mi vždy spolupracovali, podobnost s Českým 
Švýcarskem je mnohačetná. Pískovcová skal-
ní města, četné vulkanické vrchy (tam víc), uni-
kátní podstávkové domy, již zmíněné vlakové 
tratě v horské krajině, pozůstatky textilního 
průmyslu (víc u nás) a sklářství (víc u nich – 
a slibně se opět rozvíjí), spolupráce s partnery 
v Sasku, to vše máme společné. Už nevím při 
jakém jednání to bylo, ale potkal jsem Jana 
Svitáka, tehdy starostu Prysku, dnes náměst-
ka hejtmana Libereckého kraje, milovníka Lu-
žických hor. Bavili jsme se o tom, jak nastar-
tovat tamní turistickou destinaci. A tak jsme 
strávili s Radimem Burkoněm asi dva roky 
na přípravách založení destinace. A poznali 
jsme tam řadu výborných lidí. Jana Nastoupi-
lová, Marie Kárová – ta je dnes ředitelkou de-
stinace Lužické hory, Honza Šmíd, propagátor 
turistiky v Lužických horách a neúnavný rea-
lizátor běžeckých zimních tras, a mnoho dal-
ších. Nemá smysl to zde podrobně vykládat. 
Prostě destinace vznikla, dobře pracuje, Ra-
dim napsal tehdy marketinkovou strategii pro 
Lužické hory, z které destinace dodnes čerpá 
– a Honzu Šmída jsem dovedl k nám, aby dělal 
ředitele naší opeesky. To také vyšlo. A dobře.

Ač by to o Tobě mnozí neřekli, ale ty jsi již 
důchodce, tedy přesněji, nejsi již naplno 
ekonomicky aktivní. Nečinně doma však 
nesedíš. Kromě cestování a turistiky se 
věnuješ řadě věcí. Potkáváme se například 
u nové aktivity Klubu českých turistů ČR, 
kterou jsou tzv. moderní turistické trasy. 
A to nejen v Českém Švýcarsku.

No ano, jsem důchodce, resp. rentiér; renta je 
mi zatím vyplácena s měsíční pravidelností, 
tak ať to státu dlouho vydrží. Ale stále i pracuji 
pro Krásnou Lípu i České Švýcarsko – zhruba 
v okruzích, jež jsem právě zmínil. 
Zmiňuješ moderní pěší trasy. Ano, je to nová 
aktivita celostátního Klubu českých turistů, 
jsem tam zapojen. O co jde: Všude v Česku 
jsou pěší turisté (chodit pěšky je přirozené) po-
stupně vytlačováni. Řada kdysi pěkných cest 
v krajině je asfaltována, rozšiřována, zpevňo-
vána, aby se po ní mohla prohánět lesní tech-
nika, a další cesty jsou upravovány proto, aby 
po nich mohly být vytyčeny cyklotrasy – a pěší 
jen uskakuje. V sekci moderních pěších tras 
u KČT se staráme o to, aby v takových přípa-
dech byly značky převedeny na pěšiny nebo 
nově vybudované stezky v okolí, aby prostě 
k tomuto nežádoucímu souběhu nedocházelo. 
Bohužel v Krkonoších (i v nejcennější zóně 
na hřebenech nad 1400 m!), na Šumavě, v Ji-
zerských horách a v poslední době i u nás (Ky-
jovské údolí, údolí Brtnického potoka, Česká 
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silnice) jsou desítky kilometrů asfaltu nebo ji-
nak zpevněných cest v místech, kdy dříve ved-
ly horské cesty. Pro pěšího se zážitek minima-
lizuje. Je neskutečná hrůza šlapat po asfaltce 
z Luční boudy na Výrovku, Richterovy boudy 
a do Pece (tam už je změněn směr pro pěší 
jinudy) a uskakovat kolům a taxíkům. Prostě 
národní park jak vyšitý. 
Naším cílem je vybrat pěkné cesty pro pěší, 
které ještě existují, a ty propagovat. Případně 
vyhledat náhradní řešení po pěšinách v oko-
lí. To se nám bohužel v národních parcích asi 
nepodaří. Je to zajímavé, jak pěší jsou ta prv-
ní skupina, jež do přírody nepatří. Asfaltovat 
cesty pro cyklisty nebo lesní techniku nikomu 
nevadí.

Nedá mi to nezmínit obrovskou krizovou 
událost v Českém Švýcarsku, tedy největší 
lesní požár v historii České republiky. Jaké 
si z toho má vzít naše společnost ponauče-
ní? Jaký máš pocit, když dnes procházíš 
tak zásadně proměněnou krajinou, ať tou 
shořelou nebo tou zničenou kůrovcem?

Navážu na předchozí. Kdysi jsem s dětmi 
nebo přáteli, to ještě nebyl národní park, pro-
chodil skalní stezky i jiné historické cesty, kte-
ré budovali mj. Kinští, Aldringenové, až k těm 
nejlepším skalám na hranici. To je třeba tam, 
kde je nejlepší pohled na Pravčickou bránu. 
Je to od východu, z hřebene Křídelní stěny, 
kudy kdysi vedla slavná cesta Fremdenweg/
Malerweg od skalní brány Kuhstall a z Velké-

ho Winterbergu. Není to nic tajného: Vidíš to 
na velké tapetě za zády premiéra nebo něja-
kého ministra, když mluví na ČT k lidu. Nikdo 
tam nechodil a přírodě neubližoval. V 21. sto-
letí se to změnilo. Pěšák je nežádoucí, kácí 
se vejmutovky, které se pak shazují se skal 
do roklí, kde natrvalo uzavřou původní pěšiny. 
To se přitom děje i ve druhé zóně, nebo jak 
se dnes nějak nově jmenuje, prý tam můžeš 
chodit i po neznačených cestách. To je takový 
fór: Můžeš tam chodit, ale už to nejde: Cesty 
jsou zapadané těmi pokácenými nepůvodními 
vejmutovkami nebo „nepůvodními“ mrtvými 
smrky po kůrovcové kalamitě, takže se nedo-
staneš ani tam, kam to nedávno šlo. Musíme 
doufat, že bude obnovena aspoň síť těch ně-
kolika málo značených cest. K tomu se NP za-
vázal a věřím tomu. Požár tomu nasadil koru-
nu. Určitě si příroda poradí a vše brzy zaroste 
novými dřevinami. Jen to chvíli potrvá. Já už 
to neuvidím. Poprvé v životě jsem uviděl, když 
počátkem osmdesátých let zmizely po škod-
livých imisích z bratrských dolů a elektráren 
v Turówě smrky v Jizerských horách a západ-
ních Krkonoších. Po čtyřiceti letech tam vidím 
nové stromy, je to hodně podobné již té původ-
ní atmosféře. Tak to jsem ještě stihl. 
Takže samozřejmě, je to můj pohled. Většina 
návštěvníků nepotřebuje staré stezky, stačí jim 
magistrály na bránu, do soutěsek a na Mariinu 
skálu. Návrat k divočině do původní kulturně-
-přírodní destinace je nyní mantra (při vzniku 
národního parku se však o tom nemluvilo). 
A doba zrychluje. Brzy bude ve virtuálním svě-

tě možno zhlédnout místa na turistických tra-
sách pěkně z postele, bez pohnutí. Takže kdo 
by chodil po starých stezkách…
Nakonec přeji nám všem v Krásné Lípě pěkný 
rok 2023, v plném zdraví, ať se každému daří. 
A hodně úspěchů v jednáních s nejrůznějšími 
úřady, kde byrokracie stále bují, byť méně než 
v dřívějších dobách. A aby ve státních úřa-
dech a institucích trochu vnímali, že tu nejsou 
od Boha a že nemají patent na rozum. Naroz-
díl od patentu na paragrafy. Kdyby nebylo nás, 
neměly by úřady co dělat. 
Překonejme prostě dobře úskalí naší složité 
doby a ať jsme v Krásné Lípě spokojeni!

Děkuji za rozhovor, Jan Kolář

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZNOVUOBNOVENÉHO KŘINIČÁNKU
Ve čtvrtek 15. prosince 2022 vystoupil v krás-
nolipském kině poprvé znovuobnovený dětský 
folklorní soubor Křiničánek, aby navodil vánoč-
ní atmosféru rodinám a přátelům souboru. Nej-
menší děti se představily jako ovečky, o které 
se starali chlapci – pastýři. Větší děvčata – an-
dělé, zvěstovala pastýřům narození malého 
spasitele. Pastýři si zahráli pastýřskou hru, 
po níž se vydali všichni společně k Betlé-
mu uctít narození Ježíška. Poté se děti staly  

koledníky, a dokonce si vysloužily od paní 
mámy koledičku.
Děti zvládly své role skvěle. Doprovodila je 
provizorní muzika složená z vedení souboru, 
rodičů a prarodičů souborových dětí.
Děkujeme Mirkovi Kováčovi za fotky a Jirkovi 
Koubkovi za ozvučení a osvětlení.
V prosinci měl DFS Křiničánek 24 členů, 
z nichž nejstaršímu bylo 10 let, průměr sou-
boru byl 7 let a mediánový věk dětí 6,5 roku.  

Ač jsou děti opravdu maličké, jsou velmi na-
dané a disciplinované. Je radost s nimi praco-
vat. Můžete sami posoudit na facebookových 
stránkách souboru, kde nás najdete ve skupi-
ně Křiničánek. Další informace o souboru na-
jdete na stránkách www.krinicanek.cz.
DFS Křiničánek Vám vinšuje štěstí, zdraví, 
pokoj svatý a těšíme se na Vás v novém roce 
2023 při některém z našich vystoupení.

Naďa Semelková
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ČESKO ZPÍVALO KOLEDY, 
ZPÍVALO SE I V KRÁSNÉ LÍPĚ

ADVENTNÍ STŘÍPKY 
Z NAŠÍ ŠKOLY

VESELÉ VÁNOČNÍ HODY V KAPLI VE VLČÍ HOŘE

ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT POTĚŠIL DIVÁKY V NAŠEM KULTURNÍM DOMĚ 

Ve středu 7. prosince 2022 se na mnoha místech v Česku ve stejnou 
chvíli zpívaly stejné koledy, a to v rámci akce Česko zpívá koledy s De-
níkem. K této oblíbené akci se opět přidala i Krásná Lípa, a tak v 18:00 
koledy zněly i na Křinickém náměstí u vánočního stromu.

Koncert s názvem Veselé vánoční hody s podtitulem vánoční koledy 
a krásné melodie českého i světového repertoáru zazněly 3. advent-
ní neděli v kapli ve Vlčí Hoře. Představili se nám Veronika Matysová 
– soprán a Petr Hostinský – varhany. Ve vánoční atmosféře vytápěné 
kaple provizorními plynovými lampami čas rychle utíkal a koncert se ne-
zadržitelně blížil ke svému závěru. Ten patřil hostům, kterými byly děti 
ze základní umělecké školy ve Varnsdorfu a písním, které si mnozí za-
zpívali společně s nimi.

O loňské adventní finále se postaraly Folklorní soubor Dykyta společně 
s Krásnolipským komorním sborem. Ve čtvrtou adventní neděli vystou-
pily v kulturním domě: v první části koncertu s pásmem písní Krásnoli-

pský komorní sbor, který následně vystřídal FS Dykyta s Vánoční hrou. 
V závěru slavnostního podvečera společně divákům zazpívaly oba 
soubory.

Ani o adventu jsme nezaháleli s dětmi v naší škole a povedlo 
se nám prožít zase nějaká dobrodružství. V měsíci prosinci 
některé třídy absolvovaly přednášku v T-klubu s romskými 
studenty, inovativní třídy se vydaly na vánoční výlet na zá-
mek Stránov, také prožily vánoční tvoření se svými rodiči. 
Čtvrtý ročník se opět vydal potěšit na Mikuláše seniory 
do Domova Severka v Jiříkově svým zpěvem koled, v býva-
lém klášteře, taktéž v Jiříkové, vytvořil vánoční ozdobičky 
pro své blízké a poslední týden navštívil výstavu Betlémů 
v Muzeu Rumburk.
Jejich dojmy si můžete přečíst v následujících článcích.

Vánoční tvoření čtvrtého ročníku ve Schrödingerově institutu v bývalém kláš-
teře v Jiříkově
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DVACÁTÉ VÝROČÍ SPOLUPRÁCE

VÁNOČNÍ DÍLNY

VÁNOCE NA ZÁMKU STRÁNOV

Je to neuvěřitelné, ale v prosinci minulého roku 
to bylo 20 let spolupráce dětí s klienty Domova 
pro osoby se zdravotním postižením Severka 
Jiříkov. Stalo se to v roce 2002, kdy jsem se 
svými dětmi zareagovala na článek v Jiříkov-
ských novinách. Pracovnice sociální péče paní 
Laštůvková se obrátila na veřejnost s prosbou 
o zaslání vánočního přání pro osamělé lidi 
v ÚSP. Děti tehdy vlastnoručně vyrobily přá-
níčka a velké papírové stromky s ozdobami – 
a donesli jsme dárky lidem, které jsme vlastně 
ani neznali. První symbolické setkání se usku-
tečnilo v době Vánoc a následovala další.
Žáci postupně poznávali, a poznávají dopo-
sud, úskalí života lidí s handicapem. Mají mož-
nost si na společných setkáních vyzkoušet, jak 
se žije lidem se smyslovou vadou nebo jaké 
to je, když přestanou fungovat nohy, ruce. Při-
pravujeme pro ně hry, modelové situace, aby 

to mohli poznat na vlastní kůži. Když se na to 
podíváme z druhé strany, pohledem obyvatel 
Domova Severka – je to příjemné a prospěšné 
mezigenerační setkávání.
Mnoha obyvatelům Domova se změní mož-
nost seberealizace, mohou se pochlubit svými 
výrobky, svou dovedností anebo si s dětmi jen 
popovídat, zazpívat či zasoutěžit. Děti působí 
dobře na psychiku seniorů, rozvíjí schopnosti 
i fyzické možnosti, jsou motivováni k lepším 
výkonům.
Za těch dvacet let jsme spolu prožili už mnohá 
dobrodružství – společné mikulášské zábavy, 
besídky, školní akademie, exkurze, výlety, pou-
štění draků, Velikonoce, někteří klienti poprvé 
vyzkoušeli sezení v lavici ve škole. Dojemná 
záležitost byl i křest jedné z klientek ve filipo-
vské bazilice za účasti litoměřického biskupa 
a také velká oslava desetiletého výročí spo-

lupráce ještě za účasti starosty Jiříkova pana 
Majáka a ředitele školy Jiříkov Mgr. Obergru-
bera, který naši spolupráci podporoval.
Dveřmi Domova Severka prošlo již mnoho dětí 
– žáků ZŠ Jiříkov a již sedm let pokračuje spo-
lupráce s dětmi ZŠ Krásná Lípa. I zde máme 
podporu od vedení školy, abychom i nadále 
pokračovali v neobvyklé spolupráci. Jednou 
mohou zase ony vyprávět svým dětem, jak to 
vypadá za zdmi ústavu, že jsou tam obyčejní 
lidé jako my, kteří nemají stejné šance. Úcta 
vštěpovaná odmalička se jistě zúročí v dalších 
generacích. Máme se rádi, mějte se i vy rádi! 
Přejeme všem, aby se nám spolu dobře žilo 
a naše společné dny byly navzdory všem špat-
ným zprávám příjemné.

Mgr. Renáta Hegnerová

Za velmi příjemné vánoční atmosféry se usku-
tečnily vánoční dílničky pro žáky 1. stupně 
inovativních tříd a jejich rodiče.
Děti si mohly vyrobit například vánoční hvěz-
du, skleněný svícen, šperky z korálků, von-
ný olejíček anebo třeba si ozdobit perníčky. 
Všechny aktivity si pro děti připravili rodiče 
a učitelé.
Příjemnou atmosféru podtrhla i vánoční ka-
várna s dobrotami od maminek.
Účast na této akci byla hojná, těšíme se zase 
za rok.

Učitelky z 1. stupně

Prožili jsme pohádkový příběh zamilovaného 
kuchaře a kuchařky v komnatách vánočně 
vyzdobeného zámku Stránov, kde se již vše 
připravuje na Štědrý den. Do příprav jsme se 
mohli také zapojit. Kuchařce jsme pomohli 
s pečením cukroví a ochutnali jsme její nadý-
chanou vánočku. Společně s knížetem a kněž-

nou jsme zapálili adventní svíčku a dozvěděli 
jsme se, proč máme adventní věnec na stole. 
Rozkrojili jsme jablíčko, ukázali si další vánoč-
ní zvyky a zazpívali si vánoční koledu. Zaví-
tali jsme i do zámecké kaple na půlnoční mši 
a kněz nám připomněl, proč Vánoce slavíme. 
S usměvavou služebnou si každý na památku 

vyrobil malý dárek.
Prohlídka se nám velice líbila, odjížděli jsme 
s příjemným pocitem vánoční atmosféry.

Třídy I. C, II. C a III. C
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VÁNOČNÍ OBCHŮDKY

KRABICE OD BOT UDĚLALY RADOST DĚTEM Z NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU

KRABICE OD BOT 2022
Malí i velcí obchodníci z T-klubu a Amari klubu 
se již po třetí zapojili do Obchůdků s Albertem. 
Projekt Nadačního fondu Albert, který přispěl 
na nákup materiálu, pomáhá dětem osvojit 
si základy finanční gramotnosti a připravit se 
na vstup do dospělého života. Děti si v rámci 
něj prošly celým procesem od výroby produk-
tů, přes nacenění, až po komunikaci se zákaz-
níky a prodej. Projekt je zároveň příležitostí 

pro rozvoj jejich nápadů a kreativity. Děti vy-
robily věnce, mýdla, svícny nebo ptačí budky. 
Prodat se podařilo téměř vše. Za svou píli zís-
kaly krásný výdělek, který činil 5400 Kč. Tyto 
peníze budou použity na společný výlet. 

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

Poslední týden před Vánoci se již tradičně ko-
naly vánoční besídky na obou našich klubech, 
Amari klubu a T-klubu.
Obě besídky se nesly v příjemném duchu 
Vánoc. Děti si prožily různé vánoční tradice, 
a dozvěděly se o vánočních zvyklostech. At-

mosféru dokreslovala výzdoba, na které se 
pracovalo již od listopadu, nebo u mladších 
dětí zpěv koled za doprovodu kytary. Protože 
k Vánocům patří i hodování, nemohlo chy-
bět cukroví a tradiční štědrovečerní večeře 
s bramborovým salátem. Vrcholem besídky 

bylo rozdávání dárků, které jsme získali díky 
sbírce Krabice od bot.        

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

I letos se Kostka Krásná Lípa zapojila do vá-
noční sbírky Diakonie ČCE s názvem Krabice 
od bot. Jedná se o sbírku dárků pro děti z chu-
dých rodin, kdy je podporována solidarita mezi 
dětmi. Na sběrném místě v Krásné Lípě jsme 
díky Vám dárcům dokázali shromáždit přes 
300 dárků. Další jsme přivezli ze sběrného 
místa ČCE Praha Nusle. Všechny dárky byly 
krásně zabalené ve vánočním papíru. Před 
svátky je do konkrétních rodin předali pracov-
níci sociálních služeb, terénní pracovníci či 
pedagogové. Za poskytnuté dary děkujeme 
dětem i dospělým mimo jiné SZŠ a OA Rum-
burk, Hasičům Rybniště, dětem z MŠ Sukova 
Rumburk a dalším. Poděkování patří i obcím 
za zajištění přepravy dárků.
Těší nás, že jsme mohli předat dárky dětem, 
kterým dělají skutečnou radost.
Kateřina Luňáková, Kostka Krásná Lípa, p. o.
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SVOZ 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU (PYTLOVÝ SVOZ) 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU (SKO)

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

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. 

Nejbližší svoz tříděného odpadu 
se uskuteční: 2. 2. | 16. 2. | 2. 3. 

Pytle na tříděný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3. Do pytlů se 
třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie. Naplněné a zavázané 
pytle umisťujte na svozovou trasu nejpozději do 8:00 
hodin v den svozu. Mapku svozu najdete na webu 
www.krasnalipa.cz v menu Úřad ►odpadové 
hospodářství. Podrobné informace získáte na MěÚ 
tel.: 412 354 833, nebo na TS města tel: 412 354 848.

1. 10. 2022 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2023. 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.

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

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KRÁSNÉ 
LÍPĚ V MOBILNÍ APLIKACI

INFORMACE Z MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY

Stáhněte si mobil-
ní aplikaci Česká 
obec a nechte 
se informovat 
o aktuálním dění 
nejen v Krásné 
Lípě. Mobilní ap-
likace je zdarma 
ke stažení pro 

chytré telefony (tablety) s operačním systé-
mem Android nebo iOS (iPhone). Jednoduše 
si ve svém mobilním telefonu najdete ikonku 
„Google Play“ nebo „App Store“, kterou roz-
kliknete a ve vyhledávači zadáte Česká Obec. 
Představení aplikace a návod k jejímu použí-
vání najdete ve videonávodu na webu www.
ceskaobec.cz.

VOLBA PREZIDENTA ČR – 2. KOLO
Druhé kolo volby prezidenta ČR se uskuteční V pátek 27. 1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu 28. 1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební okrsek č. 1, 2, 3, 4 – v Základní škole v Krásné Lípě, hlavní vchod budovy (naproti 
školní družině), volební místnosti se nacházejí v přízemí budovy.
Volební okrsek č. 5 má volební místnost v čajovně Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.
Pokud chcete volit, ale nemůžete se např. ze zdravotních důvodů dostavit do volební místností, 
je možné objednat si přenosnou volební urnu domů. 
V případě zájmu, prosím volejte na 412 354 820.
V případě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je povinnost tyto dodržet a zajistit 
jejich plnění.

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. Služ-
ba 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
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I. Hlavní program

Kanalizace Krásná Lípa - Rozsudek Nejvyšší-
ho správního soudu
Usnesení RM č. 1 – 01/2022
RM bere na vědomí Rozsudek Nejvyššího 
správního soudu v Brně o zamítnutí kasační 
stížnosti Odvolacího finančního ředitelství proti 
Rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem. 
Řízení, na základě něhož byly městu Krásná 
Lípa předepsány platební výměry za porušení 
rozpočtové kázně včetně penále, tak skončilo 
plným úspěchem města Krásná Lípa.

Návrh rozpočtu města pro rok 2023
Usnesení RM č. 1 – 02/2022
RM projednala návrh rozpočtu města Krásná 
Lípa na rok 2023 v závazných ukazatelích roz-
počtu, kterými jsou příjmy a výdaje jednotlivých 
organizačních složek v členění na provozní a in-
vestiční prostředky a účelově vázané prostředky 
jednotlivých akcí, v předloženém znění.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
2024 - 2026
Usnesení RM č. 1 – 03/2022
RM projednala návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu města Krásná Lípa na období 2024 - 
2026 dle přílohy.

II. Došlá pošta

Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 1 – 04/2022
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 264/2 o výměře 21 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- p. p. č. 1599/2 o výměře 564 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- p. p. č. 453 o výměře 563 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 454 o výměře 879 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 456/2 o výměře 216 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
- p. p. č. 2259/4 o výměře 363 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1300 m2,  

k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2457 o výměře 676 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- p. p. č. 2458/1 o výměře 936 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
- část p. p. č. 1086/3 o výměře cca 100 m2, k. ú. 

Krásná Lípa.

Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 1 – 05/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout p. p. č. 
976/5 o výměře 1076 m2, k. ú. Krásná Lípa.

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ 
RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA 
KONANÉHO DNE 7. 11. 2022
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Prodej části p. p. č. 2004/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 06/2022
RM doporučuje ZM neschválit prodej části 
p. p. č. 2004/1 o výměře 400 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady k rekreačnímu 
objektu Luboši Červenkovi, DiS. a Pavle Červen-
kové, oba bytem Krušnohorská 13, Krupka z dů-
vodu neexistence stavby v katastru nemovitostí.

Byty - pronájem - byt č. 12, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 1 – 07/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 12, Nemocniční 
1137/6, Maryně Panchenko, bytem Majdan So-
bornyj 7/1, byt 15, Zytomir, Ukrajina, v obecním 
zájmu z důvodu zaměstnání u Krajské zdravot-
ní, a. s., pracoviště Rumburk. Veškeré opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

Byty - pronájem - byt č. 26, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 1 – 08/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 26, Nemocniční 
1137/6, v tomto pořadí:
1. Alena Paříková, bytem Kyjovská 334/75, Krás-
ná Lípa,
2. Josef Charvát, bytem Kyjovská 643/56, Krás-
ná Lípa,
3. Šarlota Balážová, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 1 – 09/2022
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy č. 2022/25/26 - 84, na byt č. 21, Nemoc-
niční 1137/6, s Nikolou Andrlovou, bytem Vlčí 
Hora 97, Krásná Lípa k 30. 11. 2022.

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 1 – 10/2022
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlou-
vy č. 2021/25/26 - 206, na byt č. 14, Nemocniční 
1148/12, s Ljubou Černíkem, bytem Nemocniční 
1056/19, Krásná Lípa k 30. 11. 2022.

III. Různé

Zrušení usnesení
Usnesení RM č. 1 – 11/2022
RM ruší usnesení RM č. 68-09/2022 ze dne  
13. 6. 2022.

Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 1 – 12/2022
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky 
p. p. č. 1880/9 o výměře 15 m2, p. p. č. 1880/14 
o výměře 10 m2 a p. p. č. 2458/2 o výměře 640 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 1691/4 o vý-
měře 487 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Směnná smlouva
Usnesení RM č. 1 – 13/2022
RM schvaluje ve smyslu usnesení ZM č. 21-
28/2022 ze dne 6. 6. 2022 Směnnou smlouvu č. 
2022/36/15 - 283 dle přílohy.

Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 1 – 14/2022
RM bere na vědomí vrácení jistiny Radku Hlinko-
vi, bytem Rumburská 977/5, Krásná Lípa.

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální 
službou
Usnesení RM č. 1 – 15/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 5, 
Nemocniční 1148/12 (Dům se sociální službou). 
Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (40,03 m2, saz-
ba 70 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy 
se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh 
na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro 
max. 2 osoby.

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální 
službou
Usnesení RM č. 1 – 16/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, 
Nemocniční 1156/16 (Dům se sociální službou). 
Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (46,01 m2, saz-
ba 70 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy 
se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh 
na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro 
max. 2 osoby.

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální 
službou
Usnesení RM č. 1 – 17/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
16, Nemocniční 1156/16 (Dům se sociální služ-
bou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (47,78 m2, 
sazba 70 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy 
se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh 
na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro 
max. 2 osoby.

Rozhledna Vlčí Hora - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 1 – 18/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout objekt roz-
hledny Vlčí Hora se st. p. č. 302/2, k. ú. Vlčí Hora. 
Podmínkou je provozování turistické rozhledny 
pro veřejnost, poskytování informací a prodeje 
drobných informačních a turistických předmětů 
a občerstvení. Veškeré opravy a úpravy si prove-
de nájemce na vlastní náklady.

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 1 – 19/2022
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na byty 
se stávajícími nájemníky dle přílohy.

Nebytové prostory - ukončení nájemní 
smlouvy
Usnesení RM č. 1 – 20/2022
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 
2020/22/26 - 95, uzavřené se Sandrou Mučoli, 
Lesní 2961, Varnsdorf, IČ 08468559, na proná-
jem nebytových prostor č. 5, Masarykova 16/1, 
k 30. 11. 2022, z důvodu dluhu na nájemném.

Byty, nebytové prostory - hodinová sazba
Usnesení RM č. 1 – 21/2022
RM schvaluje hodinovou sazbu v částce 300 Kč/
hod. hrazenou nájemníkem za práci provedenou 
v bytech a nebytových prostorech zaměstnanci 
technických služeb, zejména za práce souvisejí-
cí s renovací bytů a nebytových prostor po jejich 
vrácení po ukončení nájmu.

Rekonstrukce zpevněné plochy 
u ZŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 22/2022
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 
2022/11/14 - 286 na rekonstrukci zpevněné 
plochy u ZŠ Krásná Lípa s firmou SaM silnice 
a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, Děčín, 
IČ 25042751, dle přílohy.

Rekonstrukce šaten v TS Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 23/2022
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 
2022/11/14 - 282 na rekonstrukci šaten v TS 
Krásná Lípa s firmou Jiří Čech, U Tiskárny 
1120/7a, Krásná Lípa, IČ 44572352, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 1 – 24/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. 2022/10/15 - 183 na umístění nového 
zemního kabelu NN v pozemcích 1857/4 a 2971, 
k. ú. Krásná Lípa v ul. El. Krásnohorské s firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 1 – 25/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění stav-
by č. 2022/10/15 - 288 na umístění nového zem-
ního kabelu NN v pozemcích 2819/1 a 1314/1, 
k. ú. Krásná Lípa v ul. Čapkova s firmou ČEZ 
Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, 
IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 1 – 26/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. 2022/10/15 - 289 na umístění nového 
zemního kabelu NN v pozemku 726, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy s firmou ČEZ Distribuce a. s., Tep-
lická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě
Usnesení RM č. 1 – 27/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti inženýrské sítě č. 2022/10/15 
- 287 na umístění vodovodního řadu a kanali-
začního řadu v ul. Fibichovo údolí v rámci stavby 
Odstranění kanalizační výusti DC 144 s firmou 
Severočeská vodárenská společnost a. s., Přít-
kovská 1689, Teplice, IČ 49099469, dle přílohy.
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Dodatek č. 1 - ceník svozu komunálních odpa-
dů od 1. 1. 2023
Usnesení RM č. 1 – 28/2022
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2021/19/15-350 na zajištění sběru, přepravy, 
využití a odstranění komunálních odpadů včetně 
nebezpečných na území města Krásná Lípa, dle 
přílohy.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 
2022 - změna
Usnesení RM č. 1 – 29/2022
RM schvaluje změnu odpisového plánu příspěv-
kové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy a současně 
schvaluje odvod z investičního fondu v celkové 
výši 1 140 234,73 Kč.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací
Usnesení RM č. 1 – 30/2022
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 
neinvestičních dotací od Ústeckého kraje na so-
ciální služby:
- pro rok 2022 v rámci programu Podpora sociál-

ních služeb od ÚK (velká dotace) dofinancová-
ní ve výši 108 815 Kč,

- pro rok 2023 v rámci programu Podpora so-
ciálních služeb od ÚK (malá dotace) ve výši 
188 980 Kč,

- pro roky 2022 - 2024 v rámci programu POSO-
SUK5 ve výši 9 459 800 Kč.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 1 – 31/2022
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 
dotace od města Rumburk na dofinancování 
sociálních služeb (SAS pro rodiny s dětmi, OSP 
a Osobní asistence) ve výši 130 000 Kč.

Dotace Nadace ČEZ
Usnesení RM č. 1 – 32/2022
RM schvaluje přijetí dotace na projekt Obno-
va vybavení jednotky SDH po požáru Hřensko 
ve výši 100 000 Kč od Nadace ČEZ z programu 
Podpora regionů 2022 a schvaluje uzavření pří-
slušné smlouvy.
RM schvaluje přijetí dotace na projekt Rozsvíce-
ní vánočního stromu v Krásné Lípě 2022 ve výši 
20 000 Kč od Nadace ČEZ a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy.

Turistický přístřešek- pramen Lužničky
Usnesení RM č. 1 –  33/2022
RM schvaluje záměr vybudovat ve spolupráci 
s KČT Krásná Lípa a Lesy ČR na p. p. č. 396, k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy turistický přístřešek u pra-
menu Lužničky.
RM schvaluje podání žádosti o pronájem části 
p. p. č. 396 o výměře 30 m2, k. ú. Kyjov u Krás-
né Lípy od Lesů ČR s. p., se sídlem Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 
za účelem výstavby turistického přístřešku u pra-
menu Lužničky.

Odprodej hasičského vozidla
Usnesení RM č. 1 – 34/2022
RM schvaluje záměr odprodat hasičské vozidlo 
značky Ford transit za nejvyšší možnou nabídku, 
nejméně však za 44 000 Kč z důvodu nepotřeb-
nosti (vozidlo je nepojízdné) a ukládá vedoucí TS 
Martině Hlavové zajistit odpovídající inzerci.

Úspory energií
Usnesení RM č. 1 – 35/2022
RM ukládá Petru Olivovi, vedoucímu odboru ma-
jetkového a civilně správního, zabývat se využi-
tím moderních technologií obnovitelných zdrojů 
v objektech města Krásná Lípa.

Pakt starostů a primátorů
Usnesení RM č. 1 – 36/2022
RM schvaluje přistoupení Města Krásné Lípy 
k Paktu starostů a primátorů - EVROPA, zabýva-
jící se zintenzivněním opatření pro spravedlivěj-
ší a klimaticky neutrální Evropu a dále plněním 
společného akčního plánu pro udržitelné zdroje 
energie a boj proti změně klimatu, dle přílohy.

Opatrovnictví
Usnesení RM č. 1 – 37/2022
RM schvaluje Zásady výkonu funkce opatrovníka 
včetně jeho náplně dle přílohy.

Komise RM
Usnesení RM č. 1 – 38/2022
RM odvolává z Kulturní komise Marka Simandla 
a Danielu Simandlovou na vlastní žádost.
RM odvolává Jiřího Vícha ze Společenské komi-
se na vlastní žádost.
RM jmenuje do Společenské komise Danielu 
Simandlovou, Naděždu Roubíčkovou a Marii 
Hánovou.
RM jmenuje do Komise výstavby a životního pro-
středí Petra Pavelku.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 1 – 39/2022
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města 
Krásná Lípa dle přílohy.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 1 – 40/2022
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kultur-
ního domu FS Lužičan na tyto akce:
-  XV. Jarní bál dne 17. 3. 2023,
-  Jarní setkání bývalých členů FS Lužičan dne 

27. 5. 2023.
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kul-
turního domu na výroční schůzi Českého svazu 
včelařů dne 19. 11. 2022.
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kultur-
ního domu na tyto akce:
-  Soustředění FS Dykyta ve dnech 26. a 27. 11. 

2022,
-  Silvestr 2022 Josefu Halíkovi, bytem Kyjov 22, 

Krásná Lípa dne 31. 12. 2022.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 1 – 41/2022
RM bere na vědomí program kina a využití kul-
turního domu v měsíci listopad 2022 dle přílohy.

Lira - raná péče
Usnesení RM č. 1 – 42/2022
RM projednala žádost o finanční příspěvek 
na poskytování preventivní sociální služby raná 
péče 2022 od organizace Centrum LIRA, z. ú. Li-
berec a schvaluje poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5 000 Kč.

Zpráva o plnění úkolů ze 70. a 71. RM
Usnesení RM č. 1 – 43/2022
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 70. 
a 71. RM.

IV. Informace

Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
-  nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu 

Děčín k 30. 09. 2022,
-  zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty 

ze dne 25. 10. 2022,
-  zápis z jednání Společenské komise ze dne 01. 

11. 2022,
-  zápis z jednání Kulturní komise ze dne 31. 10. 

2022.
Jan Kolář

Jana Drobečková

USNESENÍ Z  2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 28. 11. 2022
I. Hlavní program

Příprava zasedání ZM
Usnesení RM č. 2 – 01/2022
RM projednala přípravu zasedání ZM s následu-
jícími body programu:
- Plán jednání ZM 2023.

II. Došlá pošta

Prodej p. p. č. 313, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 2 – 02/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 313 
o výměře 696 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Aleně Ho-

ráčkovým, oba bytem Sokolská 596, Hrádek nad 
Nisou (podíl 1/2) a Janě a Milanu Kottovým, oba 
bytem U hřiště 129, Liberec (podíl 1/2) za cenu 
160 700 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.
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Prodej části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 2 – 03/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1948 (dle GP nově vzniklá p. p. č. 1948/4) o vý-
měře 1198 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem vý-
stavby rodinného domu Mgr. Martinu Jarábkovi, 
bytem Potoční 36, Lipová za cenu 94 500 Kč 
(do základní výměry 59 900 Kč, porosty 34 600 
Kč). Prodej bude realizován podle oddílu III., čl. 
10, odst. 8 a 9 Postupu ve věci prodeje a užívá-
ní nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spo-
jené.

Prodej části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 2 – 04/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1948 (dle GP nově vzniklá p. p. č. 1948/3) o vý-
měře 1197 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Jiřímu Čechovi, U Tis-
kárny 1120/7A, Krásná Lípa za cenu 183 850 Kč 
(do základní výměry 3 100 Kč, nad základní 
výměru 170 250 Kč, porosty 10 500 Kč). Prodej 
bude realizován podle oddílu III., čl. 10, odst. 8 
a 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Odkoupení p. p. č. 2838/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 2 – 05/2022
RM doporučuje ZM neschválit odkoupení p. p. č. 
2838/1 o výměře 382 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za cenu 345 Kč/m2 od Viagem a. s., Sokolovská 
131/86, Praha 8.

Byty - pronájem - byt č. 2, Dittrichova 285/2
Usnesení RM č. 2 – 06/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Dittrichova 
285/2, Liliii Trotsyně, bytem Korabeliv 13, ap. 67, 
Mykolajiv, Ukrajina. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady.
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro pronájem 
městských bytů a bytů v domech se sociální 
službou v Krásné Lípě, čl. 2, I., 2. a čl. 6, kdy 
nebudou hrazeny uvedené poplatky.

Byty - pronájem - byt č. 6, Nemocniční 1156/16 
- Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 2 – 07/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Nemocniční 
1156/16, v tomto pořadí:
1. Darina Beránková, bytem Nemocniční 952/18, 
Krásná Lípa,
2. Danuše Hroudová, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.

Byty - pronájem - byt č. 16, Nemocniční 
1156/16 - Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 2 – 08/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 16, Nemocniční 
1156/16, v tomto pořadí:
1. Irena Čížková, bytem Bendlova 432/5, 

Krásná Lípa,
2. Danuše Hroudová, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.

Nebytové prostory - pronájem objektu roz-
hledny Vlčí Hora
Usnesení RM č. 2 – 09/2022
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem objektu rozhledny Vlčí Hora, na p. p. č. 
302/2, k. ú. Vlčí Hora, se společností Klub čes-
kých turistů, se sídlem Nemocniční 1062/26, 
Krásná Lípa, IČ 44222378, zastoupenou před-
sedou Václavem Hiekem, za účelem provozu 
turistické rozhledny pro veřejnost, poskytování 
informací a prodeje drobných informačních a tu-
ristických předmětů a občerstvení, na dobu neur-
čitou, nájemné 1 Kč/rok.

III. Různé

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 2 – 10/2022
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy č. 2022/25/16 - 285, na byt č. 3, Ky-
jovská 625/53, s Olenou Sorokous, bytem Oki-
anivska 30, KV 46, Mykolajiv, Ukrajina, k 30. 11. 
2022.

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 2 – 11/2022
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na byty 
se stávajícími nájemníky dle přílohy.

Nevhodné parkování na místních 
komunikacích
Usnesení RM č. 2 – 12/2022
RM bere na vědomí sdělení dopravního inženýra 
ke stanovení místní úpravy provozu dopravním 
značením (Zákaz stání) na místních komunika-
cích s tím, že DI Policie ČR nesouhlasí s místní 
úpravou provozu na místních komunikacích už-
ších než 8 m (šířka vozidla 2 m + 2 x 3 m pruh) 
osazením dopravního značení B29 Zákaz stání 
z důvodu nadbytečného dopravního značení, ne-
boť zákaz stání vyplývá z obecné úpravy provozu 
na komunikaci.

Informace o postupu při zpracování 1. zprávy 
o uplatňování územního plánu Krásná Lípa
Usnesení RM č. 2 – 13/2022
RM bere na vědomí informaci o postupu vyhod-
nocení uplatňování stávajícího územního plánu 
Krásná Lípa.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 2 – 14/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění stav-
by č. 2022/10/15 - 307 na umístění nové přípojky 
NN v ul. Na Náspu s firmou ČEZ Distribuce a. s, 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 2 – 15/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění stav-
by č. 2022/10/15 - 308 na umístění nové přípojky 
NN v ul. Čapkova s firmou ČEZ Distribuce a. s, 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu stře-
chy, plotu, fasády 2022
Usnesení RM č. 2 – 16/2022
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o poskytnutí do-
tace na opravu fasád, střech a plotů z Dotačního 
programu na opravu fasád, střech a oplocení 
v roce 2022.
Jedná se o tyto občany:
-  Ivana Králová - plot - smlouva č. 2022/15/15 - 

304,
-  Uršitz Tomáš - fasáda - smlouva č. 2022/15/15 

- 305,
-  Uršitz Tomáš - střecha - smlouva č. 2022/15/15 

- 306.

Dittrichova hrobka - navrácení nepeněžitého 
daru od společnosti OMNIUM, z. s.
Usnesení RM č. 2 – 17/2022
RM doporučuje ZM schválit vymáhání vrácení 
nepeněžitého daru po společnosti OMNIUM, z. 
s., Smetanova 135, Nové Město, Broumov, IČ 
227 62 370 ve formě řeziva a střešní krytiny z dů-
vodu nedodržení podmínek uvedených v bodech 
II/ 2 v darovacích smlouvách č. 2019/13/17 - 348 
a 2019/13/17 - 302.

Projekt Odolná obec - financování vybavení 
a výstroje JSDH
Usnesení RM č. 2 – 18/2022
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci č. 2022/ 
19/ 11 - 312 na finanční dar v oblasti prevence 
a vybavení města při mimořádných událostech 
s DIAKONIE ČCE - Středisko humanitární a roz-
vojové spolupráce, Belgická 374/ 22, Praha 2, IČ 
73635383, dle přílohy.

Smlouva o poskytnutí výtěžku veřejné sbírky
Usnesení RM č. 2 – 19/2022
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí části výtěž-
ku veřejné sbírky č. 2022/13/17 - 311 s Donio s. 
r. o., se sídlem Světová 523/1, Praha Libeň, dle 
přílohy.

Audit MFČR - Zateplení objektu DPS 
v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 2 – 20/2022
RM bere na vědomí kladný výsledek auditu 
MFČR projektu Zateplení objektu DPS v Krásné 
Lípě.

Dotace spolky - výjimka
Usnesení RM č. 2 – 21/2022
RM schvaluje výjimku z dotačního programu 
na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné 
činnosti a práci s mládeží v roce 2022 pro SAK 
Rumburk, kdy bude schválená dotace na akci 
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Jedlová 24HRS využita na nákup startovních čí-
sel na tuto akci, dle přílohy.

Dotační program spolky 2023
Usnesení RM č. 2 – 22/2022
RM doporučuje ZM schválit Dotační program 
na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné čin-
nosti a práci s mládeží v roce 2023, dle přílohy.

Dotační program na opravy fasád, střech 
a oplocení 2023
Usnesení RM č. 2 – 23/2022
RM doporučuje ZM schválit Dotační program 
na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2023, 
dle přílohy.

Opatrovnictví
Usnesení RM č. 2 – 24/2022
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrov-
nictví paní Drahoslavy Strnišťové, trvale bytem 
K Osmidomkům 1045//, Praha 6 - Suchdol, fak-
ticky bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa.
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrov-
nictví pana Andreje Škamly, trvale bytem Antala 
Staška 2059/80B, Praha 4, fakticky bytem Čela-
kovského 40/13, Krásná Lípa.
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrov-
nictví pana Miroslava Genstingera, trvale bytem 
Zimoř 5, Liběšice, fakticky bytem Domov pro se-
niory Krásná Lípa, Nemocniční 1056/19, Krásná 
Lípa.
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opat-
rovnictví paní Zdeňky Kocumové, trvale bytem 
Vnoučkova 521/2, 142 00Praha – Kamýk, faktic-
ky bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa.

Komunitní plán
Usnesení RM č. 2 – 25/2022
RM doporučuje ZM schválit Komunitní plán roz-
voje sociálních služeb a dalších aktivit v obci 
Krásná Lípa v období 2023 - 2027 dle přílohy.

Dodávka zemního plynu
Usnesení RM č. 2 – 26/2022
RM se seznámila s aktuálním vývojem cen zem-
ního plynu na trhu. RM schvaluje, na základě 
předložené nabídky, uzavření smlouvy se stáva-
jícím dodavatelem zemního plynu, společností 
innogy Energie s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha, 
IČ 49903209, na dodávku zemního plynu od 1. 1. 
2023 do 31. 12. 2023.

Dodávka elektrické energie
Usnesení RM č. 2 – 27/2022
RM se seznámila s aktuálním vývojem cen elek-
třiny na trhu. RM schvaluje, na základě předlože-
né nabídky, uzavření smlouvy se stávajícím do-
davatelem elektrické energie, společností innogy 
Energie s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha, IČ 
49903209, na dodávku elektrické energie od 1. 
1. 2023 do 31. 12. 2023.

Myslivecký záměr hospodaření v honitbě My-
sliveckým spolkem Staré Křečany
Usnesení RM č. 2 – 28/2022
RM bere na vědomí myslivecký záměr hospoda-
ření v honitbě VLČÍ HORA na období 2023 - 2033 
Mysliveckým spolkem Staré Křečany a schvaluje 
zaslání sdělení Honebnímu společenstvu Staré 
Křečany.

Návrh kalkulace cen stočného a nájemného 
pro rok 2023
Usnesení RM č. 2 – 29/2022
RM schvaluje návrh kalkulace ceny stočného 
a nájemného pro rok 2023 vypracované s ohle-
dem na předpokládanou výši tzv. solidární ceny 
vyhlašovanou SVS a. s., dle přílohy.

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města 
Krásná Lípa k 30. 9. 2022
Usnesení RM č. 2 – 30/2022
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočto-
vým příjmům města Krásná Lípa k 30. 9. 2022.

Přehled plateb místních poplatků za 1 - 9/2022
Usnesení RM č. 2 – 31/2022
RM bere na vědomí přehled plateb místních po-
platků z pobytu a za užívání veřejného prostran-
ství, uhrazených v období 1 - 9/2022.

Činnost p. o.
Usnesení RM č. 2 – 32/2022
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 v předloženém znění.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - čerpání investič-
ního fondu
Usnesení RM č. 2 – 33/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa čerpání fi-
nančních prostředků z investičního fondu organi-
zace ve výši 450 000 Kč na herní prvek Pavouk 
(MŠ Masarykova), brány (ZŠ, ŠD) a opravu ven-
tilů (ŠD, MŠ).

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - čerpání rezerv-
ního fondu
Usnesení RM č. 2 – 34/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základ-
ní škola a Mateřská škola Krásná Lípa čerpání 
finančních prostředků z rezervního fondu orga-
nizace do maximální výše 100 000 Kč na překle-
nutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 
v rámci projektu MŠMT na podporu škol s žáky 
se sociálním znevýhodněním financovaného 
z Národního plánu obnovy.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové 
opatření 2022
Usnesení RM č. 2 – 35/2022
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy.

Školská rada
Usnesení RM č. 2 – 36/2022
RM schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., zákon o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání složení čle-
nů školské rady pro funkční období 2022 - 2024:
- Jana Drobečková, zástupce zřizovatele,
- Jakub Rattay, zástupce pedagogických pracov-
níků,
- Mgr. Lucie Švarcová, zástupce zákonných zá-
stupců nezletilých žáků.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotaci
Usnesení RM č. 2 – 37/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa podání žádosti o dotaci na projekt 
"Včasná podpora ohrožených dětí a jejich rodičů" 
v rámci programu MPSV - Podpora služeb pro 
ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé pro roky 
2023 - 2026.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 2 – 38/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa přijetí dotace od Nadačního fondu 
Albert na projekt Adventní obchůdky 2022.

9. rozpočtové opatření 2022
Usnesení RM č. 2 – 39/2022
RM schvaluje 9. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 2 – 40/2022
RM schvaluje bezplatný pronájem kulturního 
domu na:
- Soustředění FS Křiničánek dne 4. 12. 2022,
- Vánoční vystoupení FS Křiničánek a FS Luži-
čan dne 15. 12. 2022, dle přílohy.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 2 – 41/2022
RM schvaluje program kina a využití kulturního 
domu v měsíci prosinci 2022 dle přílohy.

Komise RM
Usnesení RM č. 2 – 42/2022
RM odvolává Josefa Myšáka na vlastní žádost 
z komise pro hospodaření s byty, z komise pro 
výběrová řízení a z komise pro prodej nemovi-
tostí. 

IV. Informace

Informace
RM projednala Zápis z jednání Komise pro hos-
podaření s byty ze dne 28. 11. 2022.

Jan Kolář
Jana Drobečková
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USNESENÍ Z  3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 19. 12. 2022
I. Hlavní program

Závěry z jednání 2. ZM
Usnesení RM č. 3 – 01/2022
RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 
2. ZM.

Kanalizace Krásná Lípa - zrušení platebních 
výměrů
Usnesení RM č. 3 – 02/2022
RM bere na vědomí zrušení platebních výměrů 
vystavených městu Krásná Lípa a zastavení říze-
ní ve věci sporu Odvolacího finančního ředitelství 
a města Krásná Lípa v souvislosti s projektem 
Kanalizace Krásná Lípa.

II. Došlá pošta

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 3 – 03/2022
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu 
pozemku č. 98/23/70/019 (nájemce Jiří Hroník, 
Nemocniční 16, Krásná Lípa) ke dni 31. 12. 2022.

Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 3 – 04/2022
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  p. p. č. 348/4 o výměře 111 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 2455/3 o výměře cca 260 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2455/4 o výměře cca 50 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2904/2 o výměře cca 30 m2, k. ú. 

Krásná Lípa.

Dodatek č. 6 – Termi, s. r. o.
Usnesení RM č. 3 – 05/2022
RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o posky-
tování služeb č. 4/2004 uzavřené se společností 
Termi, s. r. o., Pohraniční stráže 2021/32, Varn-
sdorf, IČ 25032640, kterým se mění výše měsíč-
ní platby za poskytované služby.

Byty - pronájem - byt č. 5, Nemocniční 1148/12 
- Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 3 – 06/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 
1148/12, v tomto pořadí:
1. Edita Minaříková, bytem Mírová 154, Meziboří,
2. Marie Svobodníková, bytem Stradalova 
315/17, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.

III. Různé

Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem 
pozemku
Usnesení RM č. 3 – 07/2022
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu po-

zemku č. 2018/23/15 - 201, (nájemce Zdeněk 
Jindra, Ke Koupališti 286/7, Rumburk), kterým se 
prodlužuje doba nájmu do 30. 9. 2023.

Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 3 – 08/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 21, 
Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 
1+1 (28,70 m2, sazba 70 Kč/m2). Při podpisu ná-
jemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů 
včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady. Byt je 
vhodný pro max. 2 osoby.

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální 
službou
Usnesení RM č. 3 – 09/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
14, Nemocniční 1156/16 (Dům se sociální služ-
bou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (46,13 m2, 
sazba 70 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy 
se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh 
na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro 
max. 2 osoby.

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální 
službou
Usnesení RM č. 3 – 10/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2, 
Nemocniční 1148/12 (Dům se sociální službou). 
Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (44,80 m2, saz-
ba 70 Kč/m2). Jedná se o přízemní byt uprave-
ný pro vozíčkáře. Při podpisu nájemní smlouvy 
se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh 
na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro 
max. 2 osoby.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 3 – 11/2022
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2022/16/15 - 
346 na vedení zemního kabelu v místní komuni-
kaci v ul. Čapkova s firmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 3 – 12/2022
RM schvaluje dodatek Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2020/10/15 - 209 - 1 na umístění 
zemního kabelu do pozemku p. p. č. 1796/2, k. ú. 
Krásná Lípa, v ul. Mánesova s firmou ČEZ Distri-
buce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, 
dle přílohy.

Uzavírání smluv - zemní plyn
Usnesení RM č. 3 – 13/2022
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru 
majetkového a civilně správního, k uzavírání 

a ukončování smluv o sdružených službách do-
dávky zemního plynu se společností ČEZ Pro-
dej, a. s., Duhová 1/425, Praha 4, IČ 27232433 
a společností ČEZ ESCO, a. s., Duhová 2/1444, 
Praha 4, IČ 03592880.

Oprava a odstraňování havarijních stavů 
na elektroinstalaci - dodatek
Usnesení RM č. 3 – 14/2022
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo č. 2021/11/18 - 194 na odstraňování ha-
varijních stavů na elektroinstalaci a elektrických 
zařízeních s následnými opravami na budovách 
v majetku města s Miroslavem Pošíkem, Fügne-
rova 1239/8, Rumburk, IČ 13901010, dle přílohy.

Ceník kominických prací
Usnesení RM č. 3 – 15/2022
RM schvaluje Ceník kominických prací ke smlou-
vě č. 99/11/19 - 223 firmy kominictví Brůna s. r. o., 
Třídy 9. května 1160/59, Rumburk, IČ 47306521, 
který je platný od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Dodatek č. 1 - Snížení světelného znečištění 
III. etapa
Usnesení RM č. 3 – 16/2022
RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy 2021/19/19 
- 348 se Státním fondem životního prostředí, 
Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, 
na projekt Snížení světelného znečištění - Krás-
ná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - Etapa 
III, dle přílohy.

Dodatek č. 6 - ceník svozu tříděného odpadu 
od 1. 1. 2023
Usnesení RM č. 3 – 17/2022
RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 
2003/19/19 - 626 ze dne 15. 12. 2003 o odběru 
využitelných složek komunálního odpadu - ceník 
svozu od 1. 1. 2023.

Servisní smlouva věžní hodiny
Usnesení RM č. 3 – 18/2022
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2022/11/17 - 343 
s ELEKON, s. r. o. se sídlem Brněnská 15, Vyš-
kov, IČ 60726890, dle přílohy.

Poskytnutí užívacích práv k software
Usnesení RM č. 3 – 19/2022
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívá-
ní softwarového produktu KEO4 Evidence oby-
vatel a volby č. 2022/19/11 - 340 s firmou ALIS, 
spol. s r. o., Mariánská 538/21, Česká Lípa, IČ 
00672416, dle přílohy.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 3 – 20/2022
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města 
Krásná Lípa dle přílohy.
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Odvolání člena KPPP Krásná Lípa
Usnesení RM č. 3 – 21/2022
Starosta města Krásná Lípa dle § 106 zákona 
č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů odvolává na vlastní žádost Jiřího Vícha 
z funkce člena Komise pro projednávání přestup-
ků města Krásná Lípa.

Smlouva o technickém zabezpečení volby 
prezidenta České republiky
Usnesení RM č. 3 – 22/2022
RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpeče-
ní volby prezidenta České republiky v roce 2023 
č. 2022/19/11 - 347 mezi městem Krásná Lípa 
a organizací Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa, p. o., dle přílohy.

Pronájem NP - volby prezidenta 
České republiky
Usnesení RM č. 3 – 23/2022
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor č. 2022/22/11 - 348 na pronájem volební 
místnosti pro volby prezidenta České republiky 
v roce 2023 s Nobilis Tilia, s. r. o., se sídlem Vlčí 
Hora 147, Krásná Lípa, IČ 25497006, dle přílohy.

Právní služby - změna č. 4
Usnesení RM č. 3 – 24/2022
RM schvaluje změnu č. 4 Smlouvy o poskytování 
právních služeb ze dne 1. 4. 1995 mezi městem 
Krásná Lípa JUDr. Evou Ruthovou, Zhořelecká 
367, Varnsdorf, dle přílohy.

Dispoziční oprávnění pro rok 2023
Usnesení RM č. 3 – 25/2022
RM schvaluje dispoziční oprávnění k rozpočto-
vým prostředkům organizačních složek a účelo-
vým akcím pro rok 2023 dle přílohy.

11. rozpočtové opatření 2022
Usnesení RM č. 3 – 26/2022
RM schvaluje 11. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy.

Dodatek č. 6 - pojištění majetku 
a odpovědnosti
Usnesení RM č. 3 – 27/2022
RM schvaluje dodatek č. 6 pojistné smlouvy č. 
2019/12/19 - 347 s Generali Českou pojišťovnou 
a. s., Spálená 75/6, Praha 1, IČ 45272956, dle 
přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - 2. rozpočtové 
opatření 2022
Usnesení RM č. 3 – 28/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa 2. rozpočtové opatření rozpočtu pro 
rok 2022 dle přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací
Usnesení RM č. 3 – 29/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 

Krásná Lípa přijetí dotace od Nadace EP Cor-
porate Group v rámci programu Druhý domov II 
(pomoc UA).
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa přijetí dotace od Nadace VIA na pro-
jekt Sever spolu v rámci programu Z Ukrajiny 
mezi nás.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - předchozí souhlas 
zřizovatele
Usnesení RM č. 3 – 30/2022
RM schvaluje udělení předchozího souhlasu zři-
zovatele příspěvkové organizaci Kostka Krásná 
Lípa k přijímání finančních účelově neurčených 
darů do svého majetku v max. výši 10 000 Kč.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočet 2023, SVR
Usnesení RM č. 3 – 31/2022
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa pro rok 2023 dle přílohy.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
na roky 2024 – 2026 dle přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 
2023
Usnesení RM č. 3 – 32/2022
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2023 
dle přílohy a schvaluje odvod z odpisů ve výši 
60 612 Kč.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - rozpočet 2023, SVR
Usnesení RM č. 3 – 33/2022
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro 
rok 2023 dle přílohy.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pří-
spěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa na roky 2024 - 2025 dle pří-
lohy.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 
2023
Usnesení RM č. 3 – 34/2022
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvko-
vé organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa pro rok 2023 dle přílohy a schvaluje 
odvod z odpisů ve výši 1 131 719,64 Kč.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - čerpání investič-
ního fondu
Usnesení RM č. 3 – 35/2022
RM schvaluje čerpání účelově vázaných finanč-
ních prostředků z investičního fondu u příspěvko-
vé organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa na výměnu kotle, 
dle přílohy.

Školská rada
Usnesení RM č. 3 – 36/2022
RM bere na vědomí zápisy ze Školské rady dle 

přílohy.

Dotace
Usnesení RM č. 3 – 37/2022
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace 
na přípravu a realizaci architektonicko - desig-
nérské soutěže na vypracování Studie nové 
podoby expozice v Domě Českého Švýcarska 
ve výši 575 000 Kč společnosti České Švýcarsko, 
o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, 
IČ 25436911 a schvaluje uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy č. 2022/15/21 - 349 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Krásná Lípa dle přílohy.

Správní rada České Švýcarsko, o. p. s.
Usnesení RM č. 3 – 38/2022
RM schvaluje jmenování Ing. Petra Kříže, ředi-
tele Správy národního parku České Švýcarsko, 
členem správní rady České Švýcarsko, o. p. s.

Uzavírání smluv na kulturní akce
Usnesení RM č. 3 – 39/2022
RM pověřuje 1. místostarostku města Krás-
ná Lípa Janu Drobečkovou k uzavírání smluv 
s Ochranným svazem autorským a s Divadelní, 
literární a audiovizuální agenturou a s dalšími in-
stitucemi pro práva k dílům, dle licenčních smluv 
o veřejném provozování děl a k uzavírání smluv 
na kulturní akce pro volební období 2022 - 2026.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 3 – 40/2022
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kultur-
ního domu na tyto akce:
-  Maškarní bál Tolštejnského panství dne 4. 3. 

2023,
-  pravidelné zkoušky FS Lužičan v roce 2023,
- pravidelné zkoušky DFS Křiničánek v roce 

2023,
-  Sportovní ples TJ Krásná Lípa dne 25. 2. 2023.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 3 – 41/2022
RM bere na vědomí využití kulturního domu 
v měsíci lednu 2023 dle přílohy.

IV. Informace

Informace
RM projednala následující zápisy:
-  zápis z jednání Společenské komise ze dne  

6. 12. 2022,
-  zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty 

ze dne 14. 12. 2022,
-  zápis z Kulturní komise ze dne 30. 11. 2022.

Jan Kolář
Jana Drobečková


