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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Čtvrtek 31. března

Zastupitelstvo města, na svém posledním jednání, 

hladce schválilo rozpočet města Krásná Lípa na rok 

2016. Zastupitelé se s  jeho tvorbou a  náplní totiž 

detailně seznámili již v rámci pracovního semináře 

zastupitelů, který se konal 22. února.

Rozpočet je sestaven v  celkové výši výdajů 87 

mil. Kč a  celkově je koncipován, po  zohlednění 

rozpočtových rezerv, jako vyrovnaný. U  provozní-

ho rozpočtu počítáme s  výdaji ve  výši 57 mil. Kč 

a předpokládáme vytvoření přebytku příjmů, tedy 

úsporu, ve výši 4,5 mil. Kč. A to i přes skutečnost, že 

se nám do provozního rozpočtu podařilo zahrnout 

i  dotace občanům na  připojení k  nové kanalizaci 

ve výši 2 mil. Kč.

Investiční rozpočet počítá s celkovým objemem 30 

mil. Kč, z  toho odkládáme 21 mil. Kč jako rezervu 

na budoucí investiční projekty. Jinak počítáme na-

příklad s výdaji cca 2 mil. Kč na opravy komunikací 

a  na  parkoviště v  Pražské ulici, 0,85 mil. Kč na  re-

konstrukci mostku v Tylově ulici, 1,5 mil. Kč máme 

připraveno na přípravu projektových dokumentací, 

2 mil. Kč na investice a velké opravy objektů v ma-

jetku města (okna, střechy, fasády), 1,1 mil. Kč pro 

nákup techniky a rekonstrukci budov TS atd. Další 

částky, v  řádu jednotek statisíců, jsou schváleny 

na opravu klubovny rybářů, úpravy ploch v centru 

města nebo i na nové plochy městské zeleně.

Na závěr se dá vše zjednodušit do několika krátkých 

poznámek.

Na  účtech máme z  vlastních úspor částku 21 mil. 

Kč. Je to rezerva na budoucí investice, dle toho, jak 

budou postupně nabíhat nové dotační možnosti 

z prostředků EU a národních programů.

Město nečerpá žádný úvěr, nedlužíme ani korunu. 

Na rozdíl od státu se chováme zodpovědně, nevy-

tváříme defi cit, hospodaříme rozumně a  přebytky 

tzv. neprojídáme, ale odkládáme je pro budoucí 

zhodnocení v rozvojových investicích.

http://www.krasnalipa.cz/doc/rozpocet/ro-2016.

pdf

(Jan Kolář, starosta města)

Dne 27. 4. 2016 proběhne v kulturním domě v Krás-

né Lípě beseda k  vytvoření knihy o  Krásné Lípě. 

Kniha bude vydána k  150. výročí povýšení Krás-

né Lípy na  město. Tímto bychom chtěli požádat 

všechny, kteří mají doma fotografi e či jiné případ-

né zajímavosti o městě, o životu v něm a chtěli by 

se o tyto podělit, přijďte na tuto besedu. Budeme 

rádi za jakýkoliv příspěvek do knihy a staňte se sou-

částí tvorby knihy o  Krásné Lípě. Více info. na  tel. 

412 354 836, e – mailu: drobeckova@krasnalipa.cz 

nebo osobně v kanceláři č. 7 MěÚ Krásná Lípa.

(jd)

V pondělní podvečer se sešli krásnolipští zastupite-

lé, již poosmé v tomto volebním období, ke svému 

pravidelnému jednání v zasedací místnosti radnice. 

Doplněni byli několika občany, kteří se z  většiny 

účastnili jednání z  důvodu projednávání prodeje 

nemovitostí, o které projevili zájem.

Po úvodních formalitách, byl v úvodním ekonomic-

kém bloku schválen rozpočet města na letošní rok. 

K detailům rozpočtu se vrátíme ještě samostatnou 

informací.

Schvalování rozpočtu bylo rychlé, jeho konstrukci 

a přípravě byl věnován v předstihu pracovní semi-

nář zastupitelů.

Následně byly schváleny zprávy o  hospodaření 

našich příspěvkových organizací a  Křinice Krásná 

Lípa, s. r. o., zpráva o výsledcích fi nančních kontrol 

a členské příspěvky do sdružení a organizací jichž je 

Krásná Lípa členem.

Zastupitelé byli také seznámeni s prezentací připra-

vovaných investičních aktivit na nejbližší období.

Bylo schváleno přijetí dotací pro p. o. Kostka Krásná 

Lípa v celkovém objemu cca 3,8 mil. Kč na zajiště-

ní sociálních služeb a  vzdělávacích aktivit. Podob-

ně byly projednány a přijaty dotace městu ve výši 

350 tis. Kč na pečovatelskou službu a terénní práci.

V  diskusi občanů zazněl požadavek na  řešení do-

pravní situace v ulicích Školní a Komenského. Pro-

jekt je připraven, byl součástí uvedené prezentace, 

v  jarních měsících předpokládáme vydání staveb-

ního povolení a následně budeme žádat o dotaci.

V další části programu došlo na projednání prodejů 

nemovitostí, jednalo se o bytové domy Nemocnič-

ní 10 a Smetanova 2. V ulici Nemocniční byl prodej 

schválen (600 tis. +150 tis. kauce) s tím, že žadatel 

hodlá v  přízemí vybudovat cukrárnu. Ta stávající 

na  náměstí končí, z  důvodu rozšiřování pivovaru 

Falkenštejn. Prodej druhého domu schválen nebyl 

z důvodu nízké nabídkové ceny (2 mil.).

Poměrně dost času zastupitelům zabrala diskuse 

o  dotacích z  Dotačního programu města na  pod-

poru kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 

a práci s mládeží pro rok 2016. Mezi 20 organizací 

bylo rozděleno přímou fi nanční podporou 594 tis. 

Kč na činnost i jednotlivé akce. Zastupitelé nakonec 

akceptovali po  drobné úpravě návrh odborné ko-

mise. Organizacím je dále poskytována technická 

podpora města a bezplatně i zázemí a sportoviště.

Následoval blok prodeje pozemků, kde za  zmínku 

stojí prodej dalších 4 pozemků na výstavbu rodin-

ných domů. Potvrzuje se smysl motivace občanů 

nízkou, popř. nulovou cenou stavebních pozemků.

V závěru se pak ještě zastupitelé vrátili k projedná-

ní problematiky inspekční činnosti v  naší základní 

škole a  jednohlasně podpořili postup rady města 

v této věci.

K příštímu jednání se zastupitelé sejdou 13. června 

a na programu bude Zpráva o hospodaření města 

za loňský rok, činnost p. o. Kostka Krásná Lípa a pří-

prava a průběh investic.

(Jan Kolář, starosta města)

Rozpočet města je schválen

proběhne v kulturním

Výzva

Zastupitelstvo města se sešlo poosmé

Zastupitelstvo města Krásná Lípa schválilo na svém 
8. jednání dne 14. března 2016 rozdělení dotací ne-
ziskovým organizacím ve  městě (spolkům) v  sou-
ladu s Dotačním programem na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 
pro rok 2016. Celkem se rozdělilo opět více než 
v letech minulých, a to o 16 tis. Kč více než v roce 
2015, tedy 594 tis. Kč, z  toho 320 tis. Kč dotace 
na akce a 274 tis. Kč dotace na činnost.
Město Krásná Lípa dlouhodobě podporuje orga-
nizace ve městě nejen fi nančně. Spolky mají mož-
nost využívat bezplatně prostory kulturního domu, 
technickou podporu na akcích, město spravuje fot-
balové hřiště včetně zázemí a jeho údržby, TJ vyu-
žívá sportovišť,… Všichni cítíme, že aktivita spolků 
je pro naše město velkým přínosem a podporu si 
zaslouží.
Spolky žádaly dohromady o  dotaci ve  výši 
918 200 Kč, kdy na dotační program zastupitelstvo 
města schválilo částku 640 000 Kč. Je tedy zřejmé, 
že prostředků na podporu nebude dle požadavků 
spolků nikdy dost, ne každý žadatel bude spokoje-
ný, což bylo zřejmé i na jednání březnového zastu-
pitelstva města.

Dotace organizacím
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše 
blízké tel: 777 291 359

T-Klub – NZDM
Po -15:00 – 19:00
Út – So – 13:00 – 19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 
doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00  
volnočasové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 11. 4. 
2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 14. 4. 2016 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 25. 4. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 28. 4. 2016 v Krásné Lípě.
Pytle na  separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na  TSm 
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.

Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 

Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                        žlutá – vývoz 1x za 14 dní 
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk Zátiší

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 4. 2016. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve  Varnsdor-
fu na  ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve  čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

d ě š ř b é běž é ák

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i  fi rmám. Ceník je na  internetových stránkách 
www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Změna adresy rezervačního 
systému Sportovního 

areálu Českého Švýcarska
On-line rezervační systém sportovišť nově najde-
te na webu Základní a mateřské školy Krásná Lípa 
http://www.zskrasnalipa.cz/areal/. 
Informace o  sportovním areálu také na  našich 
stránkách v menu Život/ Sportovní areál Českého 
Švýcarska (http://www.krasnalipa.cz/areal.php).

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asis-
tenty prevence kriminality na těchto telefonních 
číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

Občansko-právní poradna
 

s  JUDr.  Pražákem je 4. 4. 2016 zrušena. Termíny 
poradenství, na které se lze objednat jsou: 18.4., 
2.5., 16.5., 6.6., 20.6. Objednávejte se na  porad-
na@krasnalipa.cz, tel.: 412 354 839.

INZERÁT
Koupím byt 1+1 a 3+1 v Krásné Lípě, 

Tel: 602 757 772.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondě-
lí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin. Nebo 
po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602  465  607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

2. – 3. 4. 2016 MUDr. Jana Jůdová, Riegerova 773/72, Děčín II., tel.: 412 523 410

9. – 10. 4. 2016 MUDr. Adolf Křemen, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343

16. – 17. 4. 2016 MUDr. Rita Rambousková, Riegerova 773/72, Děčín II., tel.: 412 526 250

23. – 24. 4. 2016 MUDr. Renata Bolfíková, Varšavská 1863/7, Děčín VI., tel.: 737 501 440

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu v  hnědých nádobách přímo 
od občanů bude v letošním roce zahájen ve středu 
06.04.2016. Doba svozu bude v daný den od 06:00 
hodin do  20:00 hodin. Frekvence svozů bude 1x 
za 14 dní ve středu. 
Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ Krásná 
Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz

v  týmu ekonomického oddělení na  pozici Účet-
ní. V  případě Vašeho zájmu zašlete nejpozději 
do 12.4.2016 svůj životopis na: Bc. Jitka Hodková, ji-
tka.hodkova@nobilis.cz, Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora 
147, Krásná Lípa, 407  46. Více informací na  www.
nobilis.cz.

Na žlutě značené turistické trase mezi Šaunštejnem 
a Mezní Loukou probíhá odvoz dřeva, cesta je pro 
turistický provoz do  10.4.2016 uzavřena. Použijte 
prosím obchůznou trasu přes Malou Pravčickou 
bránu (červená TZT). 
Do odvolání je pro cyklisty také neprůjezdná část 
cyklotrasy č. 3076 v  úseku nad Kyjovskou přehra-
dou - První brána. Důvodem je probíhající přeměna 
smrkových monokultur na lesy přírodě blízké.
Děkujeme za pochopení.

SVOZ BIOODPADU 
V ROCE 2016

Nobilis Tilia s.r.o. nabízí 
pracovní uplatnění

Omezení vstupu
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V  rámci dotačního programu města Krásná Lípa 
na připojení na veřejnou kanalizační síť bylo za prv-
ní dva měsíce vyplaceno téměř 130 tis. Kč, a  to 
celkem deseti žadatelům, kteří splnili předepsané 
podmínky. Splňte svou zákonnou povinnost, při-
pojte se na  dostupnou kanalizační síť a  využijte 
podporu města. V rozpočtu města je na tento účel 
vyčleněna částka 2 mil. Kč!
Podrobné podmínky tohoto dotačního programu 
jsou uveřejněny na  stránkách www.krasnalipa.cz, 
případně jsou k dispozici na Městském úřadě Krás-
ná Lípa u Karla Mareše, dveře č. 5., tel.: 412 354 832, 
e-mail: mares@krasnalipa.cz Dotace se skládá ze 
dvou částí. Bude poskytnuta jednak formou paušál-
ní částky 600,- Kč/bm (běžný metr) realizované 
splaškové kanalizační přípojky v  nezbytně nutné 
míře, maximálně však na  12 metrů a  dále formou 
jednorázového bonusu ve výši 6.000,- Kč za připo-
jení objektu na veřejnou kanalizační síť. Celkový pří-
spěvek tak může činit maximálně 13.200,- Kč. 

Naše škola, ve spolupráci se správou NP České 
Švýcarsko, se letos zapojila do akce na záchranu 
obojživelníků v našem okolí. Zjistili jsme, že na za-
čátku jara chodí žáby přes silnice, kde ale jezdí auta 
a tam jejich cesta většinou končí, ale náš ekotým 
to tak nenechá. Rozhodli jsme se, že mezi silnicí a 
volným prostranstvím uděláme zábrany, přes které 
se žáby nedostanou. Na konci zábran bude kýbl, do 
kterého žabky spadnou. Žáci naší školy tam potom 
každé ráno půjdou, zjistí kolik žabek se nachytalo 
a přenesou je přes silnici. Bude nás to stát spoustu 
času a úsilí, ale za záchranu obojživelníků to s tojí.
 

Členové ekotýmu

Krásnolipský pivovar Falkenštejn poskytl dnes 
odpoledne zajímavou kulisu a  zázemí pro jedná-
ní hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 
s  poslancem Bundestagu a  předsedou Turistické-
ho svazu Saské Švýcarsko Klausem Brähmigem. 
Tématem jednání byla další vzájemná spolupráce 
v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Diskutovala se 
problematika společně připravovaného projektu 
Turistika s výhledem 2016-2018, rozvoj cyklostezek 
na českém území a navázání na německou cyklis-
tickou infrastrukturu nebo i  oblast podpory turis-
tické železniční dopravy na  trati Sebnitz – Dolní 
Poustevna – Mikulášovice – Krásná Lípa. Spoluprá-
ce Turistického svazu Saské Švýcarsko se společ-
ností České Švýcarsko, o. p. s., probíhá úspěšně již 
11 rokem, je tedy na co navazovat.

Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa 
a  vlastníky staveb určené k  individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba, na termíny splat-
nosti poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2016. Poplatník, který 
platí poplatek sám nebo prostřednictvím společné-
ho zástupce domácnosti, je povinen zaplatit popla-
tek jednorázově, nejpozději do  31. 3. příslušného 
kalendářního roku, pololetně ve  dvou stejných 

splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a 31. 12. přísluš-
ného kalendářního roku, měsíčně ve dvanácti stej-
ných splátkách, a to nejpozději do posledního dne 
příslušného měsíce. Poplatník, který má ve vlastnic-
tví stavbu k  individuální rekreaci, byt, nebo rodin-
ný dům, ve  kterých není hlášena k  pobytu žádná 
fyzická osoba, je povinen uhradit poplatek ve výši 
900,- Kč do  31. 3. příslušného kalendářního roku. 
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet 
109634816/0300 pod přiděleným variabilním sym-
bolem nebo hotově v pokladně městského úřadu.

Poradní sbor Destinačního fondu Českého Švýcar-
ska jednal v  reprezentativních prostorách zámku 
ve  Šluknově. Účastníci navázali na  předchozí jed-
nání v Janově, kde tématem byla především kvali-
ta poskytovaných služeb v destinaci a snaha o  její 
zvyšování. Diskuse se rozšířila i o otázku budoucího 
fi nancování aktivit Destinačního fondu, s ohledem 
na  snižující se možnosti a  podíl fi nancování pro-
střednictvím převážně evropských dotací. Význam-

ná část jednání se týkala i případného přenastavení 
formátu samotného Destinačního fondu, který je 
dnes pouze organizační složkou obecně prospěšné 
společnosti České Švýcarsko.

Součástí revitalizace Kyjovské ulice bude i  úprava 
okolí hojně navštěvované kašny u Zeleného čtvrt-
ku v Krásném Buku. Probíhá čištění a projektuje se.

V  Rumburku na  Dýmníku se konalo 5. zasedání 
starostů obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska. 
Témata: odpadové hospodářství na  Šluknovsku, 
plánované opravy krajských komunikací v regionu, 
omezování fi nancování veřejně prospěšných prací, 

rostoucí škody na  zemědělských porostech způ-
sobené černou zvěří, fi nancování opatrovnictví ze 
strany státu - máme mnoho společných témat. Je 
dobré spojovat síly v obecných tématech, i když ani 
to často, ve směru k centru, mnoho nepomáhá.

á i d t č íh ě t K á á Lí

Prvních deset dotací 
je již vyplaceno

Škola zachraňuje 
žáby

I v pivovaru se dá 
pracovat

Pozor, splatnost poplatku 
za komunální odpad se blíží

Ve Šluknově nejen o kvalitě

Šluknovsko má mnoho společných témat
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Vážení přátelé, rychlým tempem se blíží měsíc 
červen a s ním i nejnáročnější turistická akce roku 
POHÁDKOVÝ LES, který se bude konat v  sobotu 
11.června.
Rád bych Vás všechny, kteří jste nám pomáhali i ne-
pomáhali na  pohádkových stanovištích v loňském 
roce, abych Vás zase oslovil a požádal Vás, zda byste 
nám zase neměli chuť pomoci jako pohádkové by-
tosti na jednotlivých stanovištích.
V kladném i negativním případě mi to  prosím Vás 
sdělte zda s Vámi mohu počítat.
Budete-li nám chtít zase pomoci a budete-li již vě-
dět za co byste šli,  budu rád, když mi to už napí-
šete, abychom na pohádkovém lese neměli stejná 
pohádková stanoviště. Můžete si nyní z  počátku 
vybrat i  vhodná stanoviště odpovídající trochu 
i pohádkovým bytostem (např. vodníci by měli být 
asi u vody apod.)

S poděkováním se na Vaši účast těší 
Mikša Peterka-vedoucí PL

V  sobotu 23. Dubna jste mezi 10 až 15 hodinou 
zváni na setkání ve Vlčihorské zahradě s tématem 
vrbových staveb. Praktická ukázka zakládání a tro-
cha teorie o  údržbě a  životě s  nimi. S  sebou pra-
covní oblečení, oběd a dobrou náladu. Vstup volný, 
na tuto akci není třeba se přihlašovat.

V Loretě Rumburk se vystavuje pašijový betlém Blíží se červen a s 
ním Pohádkový les

b 23 D b j i 0 ž h di

Na zahradě mezi 
pruty

 

AKCE – Informativní rozbor pitné vody 
Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č. 5, krácený rozbor 

TRVÁNÍ 1.3. - 31.5. 2016 

ROZSAH STANOVENÍ: 

 Escherichia coli 
 Koliformní bakterie 
 Amonné ionty 
 Dusičnany 
 Dusitany 
 TOC (CHSK-Mn) 
 pH 
 železo / mangan 
 tvrdost (Ca, Mg) 

 
Jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci 9 krajů ČR, rádi Vám v případě zájmu 

poskytneme veškeré doplňující informace. 

Vám nejbližší pracoviště:  Děčín  
 

Březinova 444/3, budova KHS, přízemí 
Tel: 477 751 310, e-mail: marie.cervenkova@zuusti.cz 

 

Případně pracoviště Česká Lípa 
Areál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., budova H, 2. patro 

Tel: 734 579 056, e-mail: radek.perun@zuusti.cz 
 

Cena pro soukromé osoby: 750,- Kč 
 

Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku. 
 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOMPLETNÍ ROZSAH KRÁCENÉHO ROZBORU DLE VYHLÁŠKY  
252/2004 Sb. PŘÍLOHA 5, PLATÍ SLEVA 10% Z CENY ROZBORU 

 
AKČNÍ NABÍDKA OČKOVÁNÍ ! 

Za jeden rozbor pitné vody v této akci bude poskytnuta sleva 100 Kč pro 1 osobu na 1. dávku 
očkování proti klíšťové encefalitidě. Vyžádejte si kupón na slevu při odevzdání vzorku pitné vody. 

Platnost do 31.5. 2016. 

___________________________________________________________________________________  

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory. Nejsme kontrolním orgánem, 
nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou kvalitu má voda, kterou používáte. 

Poradíme Vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.  
Více na www.zuusti.cz 

V rumburské Loretě se představuje ojedinělý paši-
jový betlém. Betlém, kterému se říká pašijový nebo 
velikonoční, znázorňuje biblické vyprávění o utrpe-
ní Ježíše Krista. V Loretě Rumburk jsou zastoupeny 
scény od modlitby Ježíše v Getsemanské zahradě, 
přes bičování, vysmívání, nesení kříže, ukřižování, 
Kristův hrob a zmrtvýchvstání. Figurky z papíru po-
cházejí z tzv. Tyrolského betlému. Doplňuje je archi-
tektura Jeruzaléma, kterou v roce 2015 vyrobili žáci 

výtvarného oboru Keramika Základní umělecké 
školy Rumburk. Domky, brány a části hradeb z pále-
né hlíny vytvořilo pod vedením třídní učitelky Jitky 
Dvorské sedmnáct  žáků ve věku 5 až 18 let. Pašijo-
vý betlém je možné si prohlédnout v  kapli Panny 
Marie Lurdské v  ambitu Lorety Rumburk od  úterý 
do soboty mezi 10.00 až 17.00 h. K vidění je do 14. 
5. 2016. Vstupné je 50 a 25 Kč. 
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S koly daleko nedojeli
Krátce po půlnoci kontrolovali krásnolipští policisté 
ve Dvořákově ulici dva recidivisty ze Starých Křečan 
s dvěma bikrosovými koly. Během kontroly na mís-
to přispěchal poškozený, který uvedl, že mu byla 
kola zrovna odcizena. Oba jmenovaní byli zadrženi 
a  druhého dne jim bylo sděleno obvinění z  krá-
deže. Zkušenější z  dvojice si bude muset počkat 
na vynesení trestu ve vazební věznici.
Nelíbila se mu barva auta
Zaparkované vozidlo Opel Astra v  Polní ulici ne-
dalo spát neznámému pachateli. V noční době se 
k němu vypravil a na několika místech jej postříkal 
bílou barvou. Ačkoliv škoda nepřesáhla částky tři 
tisíce korun, zákon na  případy poškození cizí věci 
postříkáním, pomalováním nebo popsáním pama-
tuje až ročním trestním odnětí svobody.
Neviděli jste ho někde
Policie pátrá po pachateli krádeže osobního přívě-
su, který byl odcizen ze zahrady u  neobývaného 
domu v  Čelakovského ulici. Jeho majiteli vznikla 
škoda ve výši tři tisíce korun.
Vandalové řádili na dětském hřišti
Již po několikáté došlo k poškození atrakcí na oran-
žovém hřišti u Cimráku. Tentokrát neznámý vandal 
zničil část tubusu dětské klouzačky a městu Krásná 
Lípa způsobil dvacetitisícovou škodu. Policisté rádi 
uvítají jakýkoliv poznatek k pachateli tohoto skut-
ku.
Porušovat domovní svobodu se nevyplácí
Zmatený a zjevně zfetovaný se v ul. Pivovarská po-
koušel vniknout do dvou domů. Jejich obyvatelům 
tvrdil, že v nich bydlí a chce pustit dovnitř. K tomu 
si pomáhal kopáním a boucháním do dveří. Ještě 
před příjezdem hlídky se přesunul do  Kyjovské 
ulice, kde bez svolení vnikl na zahradu u rodinné-
ho domu. Tam byl zadržen a noc strávil v policejní 
cele. Za porušování domovní svobody mu hrozí až 
dvouletý trest odnětí svobody.

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období 
uplynulého měsíce evidovali 16 trestných činů a 54 
přestupků.

prap. Jan Hampl

Posíláme další pozdrav a to rovnou z nejvyšší hory 
Austrálie. Jak už se sluší a patří, na každém takové 
vrcholu musí zavlát expediční vlajka… a taky že za-
vlála!
Krásnolipská vlajka se zatřepetala ve  větru na  vr-
cholu Mt. Kosciuszko ve výšce 2228 m n m. 

Výstup však nebyl žádný extra sportovní výkon. 
Byla to dvou hodinová pohodová procházka s vý-
hledy do dálky, ale to nic nemění na tom, že je to 
nejvyšší hora kontinentu. 
Mějte se fajn a držte palce! BUDE TO JÍZDA!

S pozdravem Láďa & Káťa

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže s názvem „Marťánci, škola z Marsu“. Hlavním 
úkolem bylo individuálně ztvárnit libovolnou technikou toto téma. Veškeré práce zářily fantazií, nápaditos-
tí a kreativitou.

V  Domě s  pečovatelskou službou se konala velmi 

zajímavá beseda pro seniory, kterou pořádala Kost-

ka Krásná Lípa, p.o. Paní Štroblová zorganizovala 

besedu s mluvčí policie Petrou Tyrpesovou na téma 

bezpečnost, která byla zaměřena na  viditelnost 

chodců s důrazem na refl exní prvky. Policie rozdala 

přítomným dárky ve formě refl exních pásek, tašek 

a zajímavých letáků. Město Krásná Lípa se připojilo 

a rozdalo všem obyvatelům Domů s pečovateslkou 

službou refl exní pásky.

Za  komiksy do  Domu Českého Švýcarska se vy-
dala třída 5. B. Výstava představovala celkem 
12 příběhů, které přibližovaly události poutních 
kaplí a  vybraných křížových cest na  Šluknovsku. 
Každý z žáků si odnášel jeden či více příběhů, které 
ho zaujaly.

k l d l k d j li

Policejní sloupek
šší hor Výst p š

Ahoj!!!

Škola z Marsu

Bezpečnost je na prvním místě

Za komiksy 
do Českého Švýcarska
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Začátkem března se v tělocvičně Sportovního are-
álu Českého Švýcarska uskutečnil tradiční volejba-
lový turnaj ženských družstev Femina. Letošního 
turnaje se zúčastnila dvě družstva z  Krásné Lípy, 
družstvo Varnsdorfu, Děčína a  družstvo Šluknova. 
Po náročném celodenním klání se vítězem turnaje 
stalo družstvo Šluknova, které s převahou porazilo 
všechny své soupeře. Při závěrečném vyhlašování 

výsledků turnaje byly všechny hráčky odměněny 
hodnotnými cenami a  květinami, připomínajícími 
tradici turnaje konaného v rámci oslav Mezinárod-
ního dne žen. Poděkování za vytvoření příjemného 
prostředí a  perfektní obsluhy patří nejen zaměst-
nancům Sportovního areálu, ale i  městu Krásná 
Lípa, které celou akci fi nančně podpořilo.

V  sobotu 19. března 2016 proběhl v  Krásné Lípě 
již dvanáctý ročník oblastní dětské pěvecké soutě-
že ve zpěvu lidových písní Zpěváček. Účastnilo se 
jednadvacet dětí. Porota, ve  složení Milan Sudek, 
Michal Janiš a Olina Vinšová doporučila k postupu 
do  regionálního kola, které proběhne v  sobotu 9. 
dubna 2016 v Jablonci nad Nisou 7 dětí.  Z Krásné 
Lípy Andreu Koubkovou a Jakuba Boštíka. Z Varn-
sdorfu Tomáše Frieseho a Nelu Svobodovou. Kláru 

Vachtovou z  Jiříkova, Daniela Nováka z  Rybniště 
a Jůlii Michelovou z Rumburku. 
Všem moc blahopřeji a přeji postup do Zemského 
kola, které proběhne letos 21. května ve  Zvíkov-
ském Podhradí. Děkuji porotě a  všem kantorům, 
kteří děti na  tuto soutěž připravují. Všechny děti 
byly úžasné.

(Naďa Semelková)

12.3.2016 Domov se zvláštním režimem Krás-
ná Lípa za  spoluúčasti Domova „Srdce v  dlaních“ 
a Domu kultury Střelnice Rumburk pořádaly již tra-
diční 5. ples pro handicapované lidi s názvem „Tan-
čím tak rychle, jak dokážu“. Na ples dorazilo zhruba 
400 klientů z různých zařízení poskytujících sociální 
služby. Po celou dobu plesu vládla příjemná atmo-
sféra, návštěvníci se bavili a alespoň na chvilku za-
pomněli na starosti běžného života … 
Ples zahájila ředitelka Domova se zvláštním reži-
mem Krásná Lípa Mgr. Miluše Havlíčková a Ing. Jiří 
Procházka, viceprezident pobytových služeb APSS 
ČR. Během odpoledne a večera vystoupili děti z DD 

Lipová, Senior bend Domova „Srdce v dlaních, Heidi 
Janků a Bohuš Matuš. K tanci a poslechu hrála hu-
dební skupina U-style.
Velké poděkování patří zaměstnanci Střední Lesnic-
ké školy a Střední odborné školy Šluknov třídnímu 
učiteli 2. ročníku oboru Bezpečnostně právní čin-
nost panu Bc. Jiřímu Svobodovi a jeho žákům Tere-
ze Mišechové, Janu Paštikovi, Aleši Suchému, Lence 
Špičkové, Ždeňkovi Zadinovi a  Danielu Zobačovi, 
kteří zajišťovali bezpečnost a  pořádek na  našem 
plese.
Zaměstnanci Domova se zvláštním režimem Krásná 
Lípa

V sobotu 19. března 2016 oddíl zápasu řecko-řím-
ského z  Krásné Lípy pořádal tradiční Velikonoční 
turnaj. V  tělocvičně Sportovního areálu Českého 
Švýcarska se sešlo 9 oddílů. V celkovém hodnocení 
se krásnolipští zápasníci umístili na 4. místě se zis-
kem sedmi zlatých a jedné bronzové medaile. 

V pátek 18. března rozezněl kulturní dům koncert 
Kláry Hlušičkové a Jana Jecha „S hudbou bez hra-
nic“. Zazněly hity české i  světové, nechyběly žán-
rové kostýmy vystupujících a  humor. Atmosféru 
koncertu podtrhlo skvělé nasvícení i  zvuk Jirky 
Koubka, ale především úžasné početné publikum, 
které svou spokojenost vyjádřilo nejen potleskem, 
ale i květinami a osobními gratulacemi. 

Vítězství si odvezli Šluknováci

hl h k

Zpěváček 2016

l b d d dl

Tančím tak rychle, jak dokážu

Krásnolipští 
skončili čtvrtí

Koncert Kláry Hlušičkové 
a Jana Jecha
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Město pronajme byty v Domě 
s pečovatelskou službou

Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr pronajmout byt č. 1 o velikosti 1 + 1 (44,92 m2) v objektu Nemocniční 
1148/12 – Dům s pečovatelskou službou.

Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr pronajmout byt č. 22 o velikosti 1 + 1 (39,36 m2) v objektu Nemocniční 
1148/12 – Dům s pečovatelskou službou.

Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr pronajmout byt č. 7 o velikosti 1 + 1 (44,69 m2) v objektu Nemocniční 
1148/12 – Dům s pečovatelskou službou.
Bližší informace na Městském úřadě Krásná Lípa, kancelář č. 15.

Město pronajme 
a prodá byt

Město Krásná Lípa pronajme a  prodá byt 

č. 18 o velikosti 1 + 1 (32,38 m2) v objektu 

Nemocniční 1149/12a – růžový dům na síd-

lišti. Bližší informace na  Městském úřadě 

Krásná Lípa, kancelář č. 11.

USNESENÍ 
z 24. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 3. 2016      

USNESENÍ 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 14. 03. 2016       

I. Hlavní program
Závěry z jednání 8. ZM - Usnesení RM č. 24 – 01/2016 
RM projednala průběh a závěry z jednání 8. ZM ze dne 14. 3. 2016.   
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 24 – 02/2016 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 570/1 o výměře 634 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 570/2 o výměře 1638 m2, k. ú. Krásný Buk.
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 24 – 03/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 650/4 o výměře 6838 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2472/8 o výměře 496 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- st. p. č. 290/2 o výměře 265 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 382/1 o výměře 1058 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 383/2 o výměře 79 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 384 o výměře 174 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 687/1 o výměře 242 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 687/2 o výměře 227 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 435 o výměře 308 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1220/2 o výměře 498 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 639/2 o výměře 7978 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 602/1 o výměře 1761 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 602/2 o výměře 1857 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 642/2 o výměře 667 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 642/4 o výměře 675 m2, k. ú. Vlčí Hora. 
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 22, Nemocniční 1148/12 - Dům 
s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 24 – 04/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 22, Nemocniční 1148/12 
(Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (39,36 m2, 
sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 7, Nemocniční 1148/12 - Dům 
s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 24 – 05/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 7, Nemocniční 1148/12 (Dům 
s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (44,69 m2, saz-

ba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 
Dům služeb - nebytový prostor č. 3 - ústřední topení vč. TUV - 
Usnesení RM č. 24 – 06/2016 
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření SOD 
č. 2016/11/18 - 90 na realizaci ústředního topení vč. TUV pro nebytový pro-
stor č. 3 v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa s fi rmou Vladimír Kříž, 
Jiříkovská 1061/81, Rumburk, IČ: 14878682, dle předloženého návrhu. 
Projektová dokumentace - parkové úpravy Kyjovská ulice - Usne-
sení RM č. 24 – 07/2016 
RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Roagrotex s. r. o., Mariánská 
602/28, Česká Lípa na  zpracování projektové dokumentace parkových 
úprav v ulici Kyjovská dle přílohy. 
Benefi ční kampaň CIHLA na podporu osob s mentálním postiže-
ním - Usnesení RM č. 24 – 08/2016 
RM schvaluje partnerství a  poskytnutí záštity benefi ční kampani CIHLA 
na podporu osob s mentálním postižením se společností Agentura Pondě-
lí, 2. polské armády 1094, Rumburk. 
Evakuační plán - Usnesení RM č. 24 – 09/2016 
RM schvaluje Požární evakuační plán pro objekt Kulturní dům, Pražská 
960/24. 
Den Českého Švýcarska - koncert  - Usnesení RM č. 24 – 10/2016 
RM schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování 
uměleckého výkonu formou koncertu na akci Den Českého Švýcarska dne 
27. 8. 2016 č. 2016/49/29 - 92 mezi městem Krásná Lípa a  společností 
Agentura Petřinová s. r. o., Pod Zámkem 225, Statenice dle přílohy. 
Smlouva na odběr dřevin - Usnesení RM č. 24 – 11/2016 
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o  podmínkách prodeje školkařských 
okrasných rostlin pro rok 2016 č. 2016/19/11 - 93 s fi rmou Ing. Jan Švej-
kovský, Bolívarova 2092/21, Praha 6, IČ: 16471636, dle předloženého 
návrhu.  
Dodatek č. 18 - knihovna - Usnesení RM č. 24 – 12/2016 
RM schvaluje dodatek č. 18 ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci 
knižních fondů č. 2016/49/23 - 91 uzavřené mezi městem Krásná Lípa 
a organizací Městská knihovna Děčín, p. o., Karla Čapka 1441/3, Děčín dle 
přílohy.  

Pašijová hra - Usnesení RM č. 24 – 13/2016 
RM schvaluje bezplatné zapůjčení kaple ve Vlčí Hoře spolku CEDR - komu-
nitní spolek, Křižíkova 918/32, Krásná Lípa na  akci Pašijová hra dne 26. 
března 2016. 
Příspěvek - neschválení - Usnesení RM č. 24 – 14/2016 
RM neschvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku Diecézní charitě Litomě-
řice, středisko Jiřetín pod Jedlovou, se sídlem Kosmonautů 2022, Litomě-
řice.  
Opatrovnictví - Usnesení RM č. 24 – 15/2016 
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Karla Seiferta, Jo-
sefa Hrona, Jiřího Šefl a, všichni bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa. 
Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa - Usnesení RM č. 24 – 16/2016 
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Krás-
ná Lípa dle přílohy. 
Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 2015 
Usnesení RM č. 24 – 17/2016 
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Krásná Lípa 
za rok 2015. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na duben 2016 - 
Usnesení RM č. 24 – 18/2016 
RM bere na vědomí program a kalendář akcí kulturního domu na duben 
2016. 
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů z RM 
Usnesení RM č. 24 – 19/2016 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM. 
IV. Informace
Informace  
RM projednala následující informace a zápisy:
-  Informace z jednání Školské rady ze dne 2. 3. 2016,
-  Dopis od Mgr. Tomáše Zatloukala ve věci návrhu ČŠI na odvolání ředitel-

ky ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. RNDr. Ivany Preyové,
-  Oznamovací dopis o fi nančním ukončení projektu „Rekonstrukce požár-

ní zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 1. 3. 2016.  
Jan Kolář     Jana Drobečková

Zpráva o plnění úkolů z 7. ZM - Usnesení ZM č. 8 – 01/2016 
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 7. ZM bez připomínek.  
7. rozpočtové opatření města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 – 02/2016 
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření města Krásná Lípa v předloženém znění. 
Rozpočet města na rok 2016 - Usnesení ZM č. 8 – 03/2016 
ZM schvaluje rozpočet města na  rok 2016 v  závazných ukazatelích rozpočtu 
v provozní, investiční-účelové části rozpočtu a fi nancování dle tabulek č. 1 - 3. 
Rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 – 04/2016 
ZM schvaluje, aby RM prováděla rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa v rozsahu:
a) navýšení (snížení) celkových příjmů a výdajů rozpočtu jednotlivých organi-
začních složek města v provozní, investiční - účelově vázané části a fi nancová-
ní, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů rozpočtových kapitol vyjma 
účelových dotací a k tomu souvisejících výdajů,
b) daném § 16 odst. 3, písm. a) a c) a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Připravované investice města - Usnesení ZM č. 8 – 05/2016 
ZM bere na vědomí prezentaci rozpracovaných projektových dokumentací jed-
notlivých investičních záměrů města Krásná Lípa a schvaluje jejich dopracování 
s ohledem na možnosti budoucího dotačního fi nancování. 

Sociální fond 2016 - Usnesení ZM č. 8 – 06/2016 
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu města pro rok 2016 dle předloženého 
návrhu.  
Členské příspěvky  - Usnesení ZM č. 8 – 07/2016 
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2016 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 585 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 10 551 Kč,
4) DSO Sever ve výši 17 454 Kč,
5) MAS Český sever ve výši 500 Kč. 
Roční zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2015 
Usnesení ZM č. 8 – 08/2016 
ZM schvaluje Roční zprávu o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2015 vč. zpráv 
příspěvkových organizací města Krásná Lípa v předloženém znění.  
Rozpočtová opatření rozpočtu příspěvkových organizací města Krás-
ná Lípa - Usnesení ZM č. 8 – 09/2016 
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu příspěvkových 
organizací zřízených městem Krásná Lípa, které nemění výši celkového rozpoč-
tu příspěvkové organizace.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. za rok 2015  
Usnesení ZM č. 8 – 10/2016 
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola 

a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2015 v celkové výši 422 977,61 Kč (z hlavní 
činnosti ve výši 343 900,17 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 79 077,44 Kč) a schva-
luje odvod do fondu odměn ve výši 20 % hospodářského výsledku a zbylou část 
80 % hospodářského výsledku převést do rezervního fondu. 
ZM dále schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní 
škola a  Mateřská škola Krásná Lípa ve  výši daňové úspory celkem 39  919 Kč 
za rok 2014 v souladu s platnou legislativou ke krytí nákladů (výdajů) souvise-
jících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. 
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 8 – 11/2016 
ZM schvaluje Zprávu o  hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2015 v předloženém znění. 
Hospodářský výsledek Kostka Krásná Lípa, p. o. za rok 2015 
Usnesení ZM č. 8 – 12/2016 
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
za rok 2015 v celkové výši 376 556,55 Kč (z hlavní činnosti ve výši 250 514,79 Kč 
a z vedlejší činnosti ve výši 126 041,76 Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn 
ve výši 20 % hospodářského výsledku a zbylou část 80% hospodářského vý-
sledku převést do rezervního fondu. ZM dále schvaluje použití rezervního fon-
du příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa ve výši daňové úspory celkem 
21 660 Kč za rok 2014 v souladu s platnou legislativou ke krytí nákladů (výdajů) 
souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. 
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USNESENÍ 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 14. 03. 2016       

Zpráva o hospodaření Kostka Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 8 – 13/2016 
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
za rok 2015 v předloženém znění. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – projekty - Usnesení ZM č. 8 – 14/2016 
ZM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. přijetí:
- příspěvku od Nadačního fondu Albert ve výši 31 200 Kč na projekt Učíme se 
s Kostkou,
- příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 70 000 Kč na projekt Klub Včelka 2016 ,
- dotace ve výši 191 467 Kč od Ústeckého kraje na zajištění sociálních služeb 
(malé granty),
- dotace na  sociální služby - Terénní programy, SAS pro rodiny s  dětmi, Od-
lehčovací služby, Odborné poradenství a NZDM od Ústeckého kraje z progra-
mu Podpora sociálních služeb v  Ústeckém kraji pro rok 2016 v  celkové výši 
3 508 600 Kč. ZM schvaluje uzavření příslušných smluv a realizaci projektů.  
1. RO Kostka Krásná Lípa, p. o.  - Usnesení ZM č. 8 -15/2016 
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření Kostky Krásná Lípa, p. o. dle předloženého 
návrhu. 
Pečovatelská služba 2016 - Usnesení ZM č. 8 – 16/2016 
ZM schvaluje přijetí dotace na  pečovatelskou službu pro rok 2016 z  progra-
mu Podpora sociálních služeb v  Ústeckém kraji od  Ústeckého kraje ve  výši 
125 000 Kč. ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace a realizaci projektu.
Amari - terénní práce 2016 - Usnesení ZM č. 8 – 17/2016 
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Amari – terénní práce 2016 - 
od Úřadu vlády ČR ve výši 200 000 Kč. ZM schvaluje realizaci projektu prostřed-
nictvím Kostka Krásná Lípa p. o. za podmínky dodržení metodiky. 
Zpráva o hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o.  
Usnesení ZM č. 8 – 18/2016 
ZM schvaluje Zprávu o  hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o. za  rok 2015 
v předloženém znění. 
Diskuze občanů - Usnesení ZM č. 8 – 19/2016 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze občanů: 
fi nancováním rekonstrukce Školní ulice.
Nemovitosti - prodej objektu Nemocniční 538/10 
Usnesení ZM č. 8 – 20/2016 
ZM schvaluje prodej st. p. č. 242/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 
m2 s budovou č. p. 538 - bytový dům v ulici Nemocniční, p. p. č. 333/4 - zahra-
da o výměře 283 m2 a p. p. č. 333/5 - trvalý travní porost o výměře 125 m2 
vše v k. ú. Krásná Lípa do podílového spoluvlastnictví (každému 1/2) Monice 
Semanové a Davidovi Holubovi oba bytem Fibichovo údolí 335/3, Krásná Lípa 
za  celkovou kupní cenu 600  000 Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
a  to za  níže uvedených podmínek. Kupující složí společně a  nerozdílně před 
podpisem kupní smlouvy prodávajícímu dvě kauce:
a) kauci ve výši 50 000 Kč, která bude vrácena, pokud kupující do 31. 12. 2016 
doloží změnu využití (souhlas se změnou užívání stavby) č. p. 538 na cukrárnu 
a zahájí její provoz, 
b) kauci ve výši 100 000 Kč, která bude vrácena, pokud kupující do 31. 10. 2017 
dokončí novou fasádní omítku celého domu č. p. 538 a zároveň bude splněna 
podmínka uvedená v bodě a). 
V případě nesplnění podmínek (či některé z nich) propadá příslušná kauce jako 
smluvní pokuta. 
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající a daň z nabytí 
nemovitých věcí hradí kupující.
Nemovitosti - prodej objektu Nemocniční 538/10 
Usnesení ZM č. 8 – 21/2016 
ZM neschvaluje prodej č. p. 538 na st. p. č. 242/1 a st. p. č. 242/1 (376 m2), 
p. p. č. 333/4 (283 m2) a p. p. č. 333/5 (125 m2) vše v k. ú. Krásná Lípa, ulice 
Nemocniční Tomášovi Srbovi bytem Březinova 341/32, Jiříkov z důvodu prodeje 
objektu jinému žadateli. 
Nemovitosti - prodej objektu Smetanova 285/2 
Usnesení ZM č. 8 – 22/2016 
ZM neschvaluje prodej č. p. 285 na st. p. č. 224 a st. p. č. 224 (503 m2), p. p. č. 
211/1 (1.423 m2) vše v  k. ú. Krásná Lípa, ulice Smetanova Tomášovi Srbovi 
bytem Březinova 341/32, Jiříkov. 
Rozdělení dotací - Usnesení ZM č. 8 – 23/2016 
ZM schvaluje rozdělení dotací v  souladu s  Dotačním programem na  podpo-
ru kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a  práci s  mládeží pro rok 2016 
a  schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a příjemci dle upra-
vené přílohy. 
Dotace - neschválení  - Usnesení ZM č. 8 – 24/2016 
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům v  souladu s  Dotačním progra-
mem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 
pro rok 2016 dle upravené přílohy.  
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 – 25/2016 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa 

za účelem výstavby rodinného domu Gabriele Karmanové, bytem Nemocniční 
1063/28, Krásná Lípa za cenu 29 500 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, porosty 
5  500 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve  věci prodeje 
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 688/7, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 8 – 26/2016 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 688/7 o výměře 1294 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem zřízení samostatné zahrady Jaroslavě Hněvkovské, bytem Dlou-
hý Důl 8, Krásná Lípa z  důvodu nedořešených vlastnických vztahů pod částí 
místní komunikace. 
Prodej části st. p. č. 3, části p. p. č. 1581, 1582 a p. p. č. 1588/3, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 8 – 27/2016 
ZM schvaluje prodej části st. p. č. 3 o výměře 131 m2, části p. p. č. 1581 o vý-
měře 82 m2, části p. p. č. 1582 o výměře 505 m2 a p. p. č. 1588/3 o výměře 916 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Evě Horčičkové, 
bytem Osadní 5, Rumburk a Martinu Kapiasovi, bytem Božkova 408, Karviná 
za cenu 37 020 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 13 020 
Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 589 a p. p. č. 590/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 8 – 28/2016 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 589 o výměře 588 m2 a p. p. č. 590/1 o výměře 
1636 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby rodinného domu Jakubu Kar-
busickému, bytem Vlčí Hora 45, Krásná Lípa za  cenu 73  220 Kč (do  základní 
výměry 18 000 Kč, nad základní výměru 30 720 Kč, porosty 24 500 Kč). Prodej 
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Prodej je včetně nájemního vztahu. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 8 – 29/2016 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 176/1 o výměře 94 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem zřízení zahrady a zajištění příjezdu Miroslavu Korábovi, bytem 
Kyjov 38, Krásná Lípa za cenu 2 820 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 577/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 8 – 30/2016 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 577/3 o výměře 261 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem podnikání Marii Hánové, bytem Kyjov 22, Krásná Lípa a Josefu 
Halíkovi, bytem Pod Saharou 714, Libčice nad Vltavou za cenu 52 200 Kč. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej částí p. p. č. 1159/1, p. p. č. 1166/2 a p. p. č. 1166/6, vše k. ú. 
Krásná Lípa  - Usnesení ZM č. 8 – 31/2016 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1159/1 o výměře 301 m2, části p. p. č. 1166/2 
o výměře 222 m2 a části p. p. č. 1166/6 o výměře 283 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Stanislavě a Stanislavu Lešovým, oba bytem Rum-
burská 658/4, Krásná Lípa za cenu 18 400 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 761/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 – 32/2016 
ZM schvaluje prodej části p.  p.  č. 761/1 o  výměře 325 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Josefu a Pavlíně Trnkovým a Petru Trnkovi, všichni 
bytem Jugoslávská 501/13, Krásná Lípa za cenu 4 875 Kč. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 177 a části p. p. č. 176/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 8 – 33/2016 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 177 o výměře 982 m2 a části p. p. č. 176/1 o výmě-
ře 653 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby rodinného domu 
Davidu Královi, bytem Stepní 297/16, Rumburk za cenu 41 225 Kč (24 000 Kč 
do základní výměry, 15 225 Kč nad základní výměru, 2 000 Kč porosty). Prodej 
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.
Směna p. p. č. 157/1 a části p. p. č. 161/1 za část p. p. č. 172/1, vše k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení ZM č. 8 – 34/2016 
ZM schvaluje směnu p. p. č. 157/1 o výměře 636 m2 a části p. p. č. 161/1 o vý-
měře 424 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za část p. p. č. 172/1 o výměře 200 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s Václavem Pešťákem a Gabrielou Sedláčkovou, 
oba bytem Kyjov 109, Krásná Lípa z důvodu zajištění přístupu k objektu Kyjov 
18. Rozdíl výměr bude účtován částkou 30 Kč/m2. Náklady se směnou spojené 
uhradí směnitelé rovným dílem. 
Směna části p. p. č. 1084 a části st. p. č. 19 za část p. p. č. 127, vše k. ú. Zahrady 
- Usnesení ZM č. 8 – 35/2016 
ZM schvaluje směnu části p.  p.  č. 1084 o  výměře 412 m2 a  části st. p.  č. 19 
o výměře 220 m2 za část p. p. č. 127 o výměře 180 m2, vše k. ú. Zahrady s Marií 
Kratochvílovou, bytem Krásný Buk 100, Krásná Lípa z důvodu majetkoprávního 
vypořádání místní komunikace. Rozdíl výměr bude účtován částkou 30 Kč/m2. 

Náklady se směnou spojené uhradí směnitelé rovným dílem. 
Snížení kupní ceny - Usnesení ZM č. 8 – 36/2016 
ZM projednalo žádost Ing.  Jiřího Dvorského, bytem Sulovická 1335, Praha 
a Zdeňka Václavka, bytem Valdek 382, Rumburk a schvaluje snížení kupní ceny 
p. p. č. 32, p. p. č. 37, p. p. č. 38, st. p. č. 9 a části p. p. č. 36, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy z 325 000 Kč na 132 625 Kč. 
Oprava usnesení  - Usnesení ZM č. 8 – 37/2016 
ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 7 - 36/2015 ze dne 
9. 12. 2015. Správné znění usnesení:
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1586/1 o výměře 916 m2 a části p. p. č. 1588/1 
o výměře 426 m2, vše k. ú. Krásná Lípa. 
Rozhledna na Maškově vrchu - Usnesení ZM č. 8 – 38/2016 
ZM schvaluje účast v projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky 
česko - saského příhraničí“. Dále ZM schvaluje vyčlenění částky na vlastní podíl 
spolufi nancování ve výši 10 % ( 40.000,- EUR ) a vyčlenění částky na předfi -
nancování projektu ve výši 100 % celkových výdajů projektu ( 400.000,- EUR ). 
Rozhledna na Maškově vrchu - smlouva o spolupráci 
Usnesení ZM č. 8 – 39/2016 
ZM schvaluje smlouvu o spolupráci č. 2016/49/14 - 55 mezi lead partnerem 
Euroregionem Nisa a projektovými partnery na projekt „Koukáme se k souse-
dům - rozhledny a vyhlídky česko - saského příhraničí“. ZM pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy poté, co bude znám počet projektových partne-
rů a smlouva bude doplněna o tyto partnery. 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
Usnesení ZM č. 8 – 40/2016 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
č. 2016/49/15 - 66, s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 
Děčín, ve věci uložení nového zemního kabelového vedení v ul. Tylova. 
Koncesní smlouva - dodatek č. 1 - Usnesení ZM č. 8 – 41/2016 
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  nájmu a  provozování kanalizací 
č. 2015/19/14 - 292 s  fi rmou Severočeské vodovody a  kanalizace, a. s., IČ 
49099451, Přítkovská 1589, Teplice, dle předloženého návrhu. 
Bronzová socha lva - Usnesení ZM č. 8 – 42/2016 
ZM schvaluje v  souladu s  § 1045 a  1050 občanského zákoníku přivlastnění 
bronzové sochy lva vč. žulového podstavce na p. p. č. 3196, k. ú. Krásná Lípa 
městem Krásná Lípa a její zařazení do majetku města Krásná Lípa. 
Finanční výbor ZM  - Usnesení ZM č. 8 – 43/2016 
ZM ukládá fi nančnímu výboru ZM Krásná Lípa provedení kontrol v roce 2016:
- kontrola přidělení příspěvku dle pravidel pro přidělování fi nančních příspěvků 
městem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mlá-
deži v roce 2015,
- kontrola přidělení příspěvku občanům na připojení se na veřejnou kanalizační 
síť města. 
Kontrolní výbor ZM - Usnesení ZM č. 8 – 44/2016 
ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM Krásná Lípa provést tyto kontrolní akce 
v roce 2016:
- plnění usnesení ZM a RM,
- zajištění bezpečnosti při akcích pořádaných městem,
- dodržování pracovní doby a náplně práce zaměstnanců. 
Organizační složky města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 8 – 45/2016 
ZM schvaluje organizační složky města Krásná Lípa platné od roku 2016 v před-
loženém znění. 
Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace  
Usnesení ZM č. 8 – 46/2016 
ZM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR č. 2014/45/19 - 210 na projekt Varovný protipovodňový 
systém pro město Krásná Lípa. 
Závlaha fotbalového hřiště - Usnesení ZM č. 8 – 47/2016 
ZM schvaluje podání žádosti o  dotaci do  programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy - Státní podpora sportu - na rekonstrukci závlahy fot-
balového hřiště. ZM schvaluje uzavření příslušných smluv a realizaci projektu 
v případě schválení dotace.  
Pracovní cesta - Usnesení ZM č. 8 – 48/2016 
ZM schvaluje čtyřdenní zahraniční pracovní cestu pro statutární zástupce 
města do Polska, města Zyrardow za účelem spolupráce v oblasti kulturního 
dědictví rodiny Dittrichů a Hielle. 
Inspekční činnost - Usnesení ZM č. 8 – 49/2016 
ZM projednalo výstupy z inspekční činnosti v organizaci Základní škola a Ma-
teřská škola Krásná Lípa, p. o. a bere na vědomí usnesení RM č. 23 - 30/2016.
Diskuze členů ZM - Usnesení ZM č. 8 – 50/2016 
ZM projednalo informace o situaci v o. p. s. České Švýcarsko.
ZM projednalo informace o projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Starosta města: Jan Kolář
místostarostka města: Jana Drobečková 

Ověřovatel zápisu: Karel Beneš, Jiří Podhorský


