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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 9. ledna

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 23. ledna

Smrk před radnicí ohrožoval okolí

Vyúčtování veřejné sbírky

Kůrovec hlodá smrky nejen na Šumavě, ale i v krás-
nolipských parcích. Tentokrát to odnesla dlouho-
letá dominanta parku před radnicí. Stříbrný smrk 
před radnicí, dlouholetou dominantu přilehlého 
parku museli pokácet pracovníci technických slu-
žeb města. Již několik let bylo pozorováno jeho 
významné prosychání. Odborný posudek letos po-
tvrdil silné napadení kůrovcem. Patrný odklon od 

svislé osy byl způsoben růstem blízce sousedící lípy 
a s rostoucí výškou již také významně ohrožoval 
stabilitu smrku. Z bezpečnostních důvodů se proto 
přistoupilo k jeho odstranění. Kůrovec také napadl 
několik smrků v Městském parku, ty budou odstra-
něny v příštích týdnech. 

(jk)

Město Krásná Lípa v roce 2012 uspořádalo veřejnou 
sbírku na Generální opravu a elektrifi kaci kostelních 
varhan v kostele sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě. 
Konání této veřejné sbírky bylo Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje oznámeno 1. března 2012, který 
oznámení přijal a 2. března 2012 vydal osvědčení 
č. j. 655/SČaKŽU. 
Sbírka se konala v termínu od 1. dubna 2012 do 7. 
září 2012 na území České republiky a byla provádě-
na pokladničkou na určeném místě a shromažďo-
váním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním 
bankovním účtu zřízeném pro tento účel.
Celkový výnos sbírky:
Pokladnička 9518 Kč
Zvl. Účet 63 893,11 Kč
Celkem 73 051,11 Kč
Fakturace:
Faktura č. 10/2013 73 051,11 Kč
Faktura č. 16/2013 80 000 Kč
Faktura č. 20/2013 4 630 Kč 
Oprava kostelních varhan je vyčíslena celkem na 
349 000 Kč, kdy  fi nanční prostředky nad rámec 

výnosu z veřejné sbírky budou dofi nancovány ze 
zdrojů Římskokatolické církve. Krajský úřad provedl 
kontrolu a celkové vyúčtování sbírky 27. listopadu 
2013 schválil.
Děkujeme vše, kteří přispěli na generální opravu 
varhan v kostele sv. Máří Magdaleny a těšíme se na 
společné setkání za zvuku opravených varhan.

(jd) 
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 11. – 12.1. 2014 MUDr. Hana Pojtingerová 
       Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361
- 18. – 19.1. 2014 MUDr. Tomáš Milič 
       Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 511 482
- 25. – 26.1. 2014 MUDr. Pavel Charvát 
       J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, 
přesto doporučujeme správnost uvedených informací 

před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na pře-
zkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zá-
kaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 
na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v době 
od 8:00 do 14:00 hodin.

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 vedoucí prá-
delny na tel. 777 291 340.

V rámci podpory zpětného odběru elektrospotře-
bičů se krásná Lípa opět připojila k soutěži orga-
nizované společností Asektol. Vyřazené kompletní 
elektrospotřebiče odevzdávejte ve sběrném dvoře 
technických služeb u pí. Kamberské, kde obdržíte i 
otisk soutěžního razítka.

Události a další informace z radnice a vůbec města 
se nově dozvíte i z facebookových stránek, 
které najdete na https://www.facebook.com/kras-
na.lipa.3?hc_location=stream

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

Sbírej a vyhraj Krásná Lípa 
je na facebooku

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

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

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od 
10-15 let
Út  9:00-14:45 pro starší 15 let 

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 13.1. 2014 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16.1. 2014 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 27.1. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30.1. 
2014 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, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Zimní svoz odpadových nádob: období od 1.10. do 31.3.2014 - jde o 
známky červené a bílé = každý týden
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
červená – kombinovaný svoz (od 1.10. do 31.3 - zimní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob začíná od 1.10. do 31.3.2014 - jde o 
známky červené a bílé = každý týden

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)

1.

2.

3.

4.

5.

více info na www.asekol.cz
Orazítkované a vypln né letáky zasílejte na PMH s.r.o., P. O. BOX . 75, 460 03 Liberec 3

5 spot ebi  p ineseš
razítka za n  dostaneš
5 razítek odešleš
a se št stím vyhraješ!

Jak postupovat v sout ži ??

spoustu 
hodnotných cen

SBÍREJ
VYHRAJ!



strana 39. ledna 2014

Pan Miroslav Vais z Krásného Buku věnoval Krásné 
Lípě vzrostlý rhododendron. Pracovníci technic-
kých služeb ho přesadili do městského parku, kde 
bude dělat radost všem. Děkujeme. (r)

Zastupitelstvo města Krásná Lípa schválilo nová 
pravidla pro přidělování fi nančních příspěvků měs-
tem organizacím na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží. Nová pra-
vidla jsou platná od 1. ledna 2014. Žádosti na rok 
2014 se již podávají na nových formulářích, které 
najdete na www.krasnalipa.cz. Žádosti o dotace 
na akce a činnost lze podávat pouze do 15. ledna 
2014. (r)

Parkoviště „U Semelků“ je téměř dokončeno. Jede-
náct nových parkovacích míst poslouží veřejnosti 
i hostům Lípa resortu. Kdo by to byl ještě v roce 
1996 řekl.  

Možná chtěl být jen štědrým Ježíškem, nyní ho 

štědře obdaruje soud

Celkem dvakrát vnikl do téže chalupy ve Fibichově 

údolí policistům dobře známý 23–ti letý mladík z 

Krásné Lípy. Odcizit se mu podařilo dvě jízdní kola, 

koloběžku, motorovou pilu a jiné věci v hodnotě 17 

tisíc korun. Vzhledem k jeho minulosti jistě neunik-

ne až tříletému trestu odnětí svobody.

S kamny bral i kolečko, docela se hodilo

Výborné podmínky pro neznámého pachatele 

připravil majitel domu v Pražské ulici. Na zahradě 

v blízkosti volně stojících krbových kamen nechal 

ještě kolečko. Pachateli stačilo pouze vystříhat ple-

tivo a kamna pomocí kolečka odcizit. Ačkoli škoda 

činí pouze dva tisíce korun, čeká pachatele v pří-

padě dopadení až dvouletý trest odnětí svobody.

Když si hlupáci hrají I.

Chvíli po poledni neznámý vandal zničil dětem 

pastovou prolézačku na oranžovém hřišti u Cimrá-

ku, která i přes včasný zásah hasičů celá shořela. 

Způsobená škoda činí 25 tisíc korun.

Když si hlupáci hrají II.

Další vandaly poničenou věcí se stal přístroj tele-

fonní budky u pošty. Chvíli po poledni neznámý 

pachatel umístil do výdejníku mincí dělobuch, 

který zničil nejen výdejník, ale i vnitřní elektroniku 

telefonu a způsobil škodu ve výši 10 tisíc korun.

 

Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého 

měsíce evidovali 13 trestných činů a 21 přestupků, 

z toho 9 přestupků v blokovém řízení. 

prap. Jan Hampl

Po celý loňský rok jsme Vám přinášeli fotosoutěž. 
Tentokrát jsme však nepoznávali pouze Krásnou 
Lípu, ale zavítali jsme i za její hranice. A nyní známe 
i její vítěze: Igor Knapp, Milan Procházka  a Štěpán 
Uhlík. Výherci si mohou svou cenu vyzvednout na 
MěÚ v Krásné Lípě u pí. Hankové.
Novou soutěž rozjedeme opět v únoru - v čísle 469, 
které vyjde ve čtvrtek 6. února

V městském parku 
přibyl rhododendron

Nová pravidla pro 
přidělování fi nančních 
příspěvků organizacím

Najdete alespoň 
jeden rozdíl?

Policejní sloupek  
přehled za uplynulý 

měsíc

FOTOSOUTĚŽ - Dnes 
a včera Krásné Lípy 

Hledáte-li práci, můžete 
mrknout na web Kostky 

Na webu Kostky Krásná Lípa www.komunitnicentrum.
com najdete několik aktuálních tipů na práci
-  ostatní řídící pracovníci - Krásná Lípa
-  montážní dělníci ostatních výrobků - Česká Lípa
-  šičky - Ústí nad Labem
-  manažer prodejny a vedoucí prodeje pro 
 JYSK Rumburk - Rumburk
-  elektroúdržbář - elektronik - Rumburk
-  vedoucí prodejny - Šluknovsko

Podle aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je nezaměstnanost v Krásné Lípě k 31. 11. 
2013 na úrovni 11,51 %. Oproti minulému období je zde patrný nárůst o 0,5 %. Aktuálně je tedy z Krásné 
Lípy evidováno Úřadem práce Rumburk 275 uchazečů. 

(jk)

Nezaměstnanost opět mírně vzrostla
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Děti ze všech koutů Evropy společně přivítaly Nový 

rok v Krásné Lípě. A společně s nimi do Krásné Lípy 

zavítali i Děda Mráz, Santa Klaus a Sněhurka. Nejen 

je, ale i jiné pohádkové bytosti je svým zpěvem, 

tancem, hrou na hudební nástroje a jinými doved-

nostmi přizvaly děti nejen z České republiky, ale i z 

Holandska, Ruska, Ázerbájdžánu a jiných zemí Ev-

ropy, když se do Krásné Lípy sjely na mezinárodní 

festival dětské tvorby Zimní pohádka, který pořáda-

la ruská škola Kompas pod vedením Ally Pokorné. 

Další fotografi e najdete ve fotogalerii / rok 2013 na 

www.krasnalipa.cz.                                                     (vik)

V sobotu 22. prosince se ve sportovním areálu ko-

nal turnaj ve stolním tenisu. Zúčastnilo se ho se-

dmnáct hráčů nejen z Krásné lípy. Vítězem se stal 

Richard Sýkora z Krásné Lípy, druhé místo obsadil 

p. Kolda z Horního Podluží a třetí místo vybojoval 

domácí Jaroslav Lang. Další turnaj pořádá sportov-

ní areál v sobotu 1. února - všichni sportovci jsou 

tímto zváni.       (SportAreál)

Na Silvestra na Klíč, na Nový rok na Vlčí horu. Tak 

se loučí se starým rokem a vítají ten nový turisté 

z Krásné Lípy. Stejně jako v minulosti i letos turis-

té na Nový rok společně vyrazili z krásnolipského 

náměstí na rozhlednu na Vlčí hoře, kde se setkali s 

těmi, kteří tam dorazili z jiným směrů. Novoročního 

přípitku na věži vlčíhorské rozhledny se nakonec 

zúčastnila asi třicítka příchozích.                                 (vik)

Poslední adventní sobotu rozezněl krásnolipský 

kulturní dům svým zpěvem a tancem folklorní 

soubor Dykyta. Večer ovšem nejprve zahájil Krás-

nolipský komorní sbor, poté publikum nadchla po-

řádající Dykyta s nechyběl ani „bonbónek“ na závěr, 

kdy si oba soubory společně zazpívali. Třetí advent-

ní koncert se pro změnu odehrál v krásnolipském 

kostele sv. Máří Magdaleny a to v režii folklorního 

souboru Lužičan a Křiničánek. Další fotografi e a 

video najdete v galeriích na www.krasnalipa.cz. (r)

Konec roku v Krásné Lípě 

Evropské děti vítaly Nový rok v Krásné Lípě

Prosincový turnaj ve stolním tenise

Se starým i novým 
rokem se loučí i vítají 

pochody

Poslední adventní 
koncerty patřily 

folkloru



strana 59. ledna 2014

Křinický pivovar v Krásné Lípě Vás srdečně zve na 
cestopisné povídání s Jiřím Rakem s vtipem a od-
lehčenou formou o Zapomenutých místech Česko-
saského Švýcarska a Lužických hor a to ve středu 
15. ledna od 17:00 hodin v sále Křinického pivova-
ru. Vstupné 40,- Kč, v ceně jeden Falkenštejn.

Ve středu 22. ledna se společně s ops České Švý-
carsko můžete vydat na odpolední vycházkovou 
exkurzi Děčínem, v rámci které se seznámíme s 
městskými výletními okruhy, židovskou synago-
gou v Podmoklech, Cestou do Nebíčka (připravo-
vaná via ferrata na Pastýřskou stěnu), regionálními 
potravinami a domácím kvašeným chlebem v ka-
várně Houpací koník, děčínským zámkem a možná 
i s kostelem Povýšení sv. Kříže.
Sraz účastníků je ve 13:45 hodin v hale hlavního 
vlakového nádraží v Děčíně, ukončení v 18:00 ho-
din. Účast na exkurzi je zdarma.

Ve středu 19. února pořádá ops České Švýcarsko 
seminář představující základní léčivé rostliny a 
kuchyňské bylinky a možnosti jejich pěstování ve 
školních zahradách. Seminář se také bude zabývat 
fytoterapií a aromaterapií. Představí základní prin-
cipy a poskytne inspiraci, kterou můžete použít při 
oživení školních hodin aktivit. Seminář je akredito-
vaný MŠMT a účastníci obdrží certifi kát. Seminář, 
který je určen pedagogům, studentům i lektorům 
povedou Zbyněk Šedivý a Irena Kubicová. Více in-
formací na www.ceskesvycarsko.cz/kurzy.

V netradiční dobu se i v lednu otevře barokní 
skvost severních Čech Loreta v Rumburku. Za svitu 
svíček a s vůní svařeného vína se v úterý 21. ledna 
od 18.00 hodin bude konat poslední zimní večerní 
prohlídka. Během hodinové komentované prohlíd-
ky v tajuplné večerní atmosféře je připraven zpěv 
duchovních písní. Zájemci se dozví podrobnosti o 
historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chod-
by a poutní kaple Svatých schodů. K vidění bude 
socha Černé Matky Boží Loretánské, restaurované 
malby a výjimečná sochařská výzdoba kaple Sva-
tých schodů. Prohlídku navíc obohatí prohlídka 
klášterního betléma. 

Tento víkend 8.- 9. ledna krásnolipští turisté opět přespí pod Vlčí horou při tradičním 
nejsevernější zimním stanování. Letošní teploty nebudou příliš dramatické, ale pa-
mětníci pamatují i opačné extrémy.

Občanské sdružení Nobilis Tilia Vlčí Hora Vás srdeč-
ně zve na čtyři tvořivé soboty.
Vyrábět se budou ptačí budky, hmyzí hotely, jedna 
sobota bude věnována řezbářství, proběhne burza 
knih, semínek a rostlin. Těšit se můžete také na od-
lévání svíček hromniček. Více informací naleznete 
na os.nobilis.cz.
Na první sobotu se můžete těšit už tuto sobotu 18. 
ledna mezi 10:00 – 15:00 hodinou. Seznámíme se 
s ptactvem zdejší lokality, ochranou ohrožených 
druhů a budky si na místě i vyrobíme. Ty potom 
společně rozvěsíte do okolí vlčíhorské botanické 
zahrady. Můžete si také své vlastnoručně vyrobené 
budky odnést s sebou domů. Přednášky o ptactvu 
se ujme zkušený ornitolog Ing. Pavel Benda, ředitel 
NP České Švýcarsko. Na závěr si také dozvíte něco 
o významu užitečného hmyzu v našich zahradách a 
vyrobíme si pro ně jednoduché domečky, tzv. hmy-
zí hotely (breberkovníky).

Cestopisné povídání 
s Jiřím Rakem

Děčín trochu jinak

Bylinky a aromaterapie 
do škol

Večerní prohlídka 
Lorety za svitu svíček 

a vůně svařáku

Turisté přespí pod Vlčí horou

Tvořivé soboty 
ve Vlčí Hoře

Domeček Na Kopečku 
Rumburk - leden 2014

Středa 15. ledna – 19:00 hodin
Japonsko
Zážitky z cesty po exotickém Japonsku, kterou před 
časem na vlastní pěst podnikl Ivo Peroutka. 
Středa 22. ledna – 19:00 hodin¨
EkoLoko - potravinový spolek Varnsdorf 
Michal Šatník, jako hlavní propagátor, nás seznámí s 
novým projektem založeným na směňování lokálních 
potravin mezi místními lidmi. Před nedávnem se tento 
projekt úspěšně rozjel a hodlá rozšířit svoje působení. 

Program kina  
Krásná Lípa - Leden 2014

Velká nádhera
středa 22.1.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Zoufalý Babylon zbohatlíků, politiků, zločinců, fi lmových 
hvězd, umělců, intelektuálů, ale i komplikovaných i nes-
tálých vztahů ožívá v starověkých budovách a gigantick-
ých vilách Říma a sledujeme ho očima rozčarovaného 

Jepa, věčně se utápějícího v poháru gin tonicu a ve víru 
nekonečných party. komediální drama, 142 minut, mládeži 

do 15 let nepřístupno

Po stopách 
Marsupilamiho

středa 29.1. 
od 16:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Reportér Dan Geraldo (Alain Chabat) přijíždí do Palombie, 
aby zde získal námět pro svoji exkluzivní reportáž. Spolu 
s poněkud bláznivým průvodcem Pablitem (Jamel Deb-
bouze) se vydají na dobrodružní cestu, na které je čeká 

jedno překvapení za druhým. Tím největším bude mýtické 
žluté zvířátko s dlouhým ocasem – Marsupilami. poloani-
movaná rodinná komedie,105 minut, Mládeži přístupno.
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Kamenický, Kvasový, 

Žitný, Celozrnný, 
Cereální, Cibulový, 

Sedlácký, Slunečnicový, 
Dýňový, Triumf   
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  PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa 
Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod. 

www.pekarstvilimma.cz        www.facebook.com/PekarstviLimma 

Na pondělí 20. ledna od 14:00 do 17:00 hodin je v naší základní škole připravený 
zápis do 1. ročníku. Povinnou školní docházku by podle evidence mělo v příš-
tím školním roce zahájit padesát šest nových žáčků. 

V předvánoční čas děti z mateřských školek a Sboreček ze základní školy neza-
pomněly a navštívily obyvatele v Domech s pečovatelskou službou. Připravily si 
pro ně krásné vystoupení, které potěšilo a vykouzlilo úsměv na tváři obdarova-
ných. Více fotografi í z vystoupení dětí z MŠ najdete na Facebooku města Krásná 
Lípa a videa ve videogalerii na www.krasnalipa.cz. (lh)

Projekt “Logohrátky aneb maminko, 
tatínku, povídej si se mnou“, který 
probíhal na všech třech mateřských 
školkách a měl pomoci s prevencí 
logopedické péče dětem a rodičům 
dospěl do svého konce. Vyvrchole-
ním byla odpolední akce s rodiči a 
dětmi nazvaná Pohádkové putování 
aneb „Jak vysvobodit princeznu“, kte-
rá měla rodičům ukázat jak se lze učit 
zábavně a hravě.
Putování otevřel svým kouzlem kou-
zelník a poslal malé i velké splnit pět 
úkolů:
U Křemílka navléknout ve správném 
pořadí korálky (dospěláci zase po-
slepu),uhádnout zapeklité hádanky 
kouzelníka, ježibabě ozdobit cha-
loupku stejnými perníčky a projít 
lesem,u Ferdy mravence poskládat 
puzzle a vytleskat název, u pana krále 
převyprávět pohádku (dospěláci zase 
dostali těžké otázky např. „jak se jme-

novali skřítci ze Tří veteránů…“)
Jakmile všichni splnili úkoly, spěcha-
li opět za kouzelníkem a společně s 
ním vysvobodili správným kouzlem 
tu skutečnou princeznu…Byla moc 
ráda a všechny šikovné děti a jejich 
rodiče odměnila záložkou do nějaké 
pěkné pohádkové knihy, kterou si ur-
čitě všichni rádi před spaním přečtou.
A co si vlastně děti z takového hra-
ní odnesly? Nejen sounáležitost a 
krásné okamžiky s rodiči, kteří s nimi 
sdíleli hezké zážitky a patří jim za to 
velká pochvala,neboť již to dnes není 
samozřejmostí, ale nevědomky tré-
novaly a rozvíjely přemýšlení, slovní 
zásobu, vypravování, zrakové rozlišo-
vání, jemnou motoriku ruky, předsta-
vivost a další a další dovednosti.
Opět tedy platilo zlaté okřídlené hes-
lo J.A.Komenského: „Škola (vlastně 
školka) hrou“.

(Za MŠ Motýlek, D.Lehoczká)

Zápis dětí do ZŠ

Nezapomněli ani na naše starší 
obyvatele

b k l k

Logohrátky končí
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I. Hlavní program
Závěry z 20. ZM - Usnesení RM č. 54 – 01/2013
RM projednala průběh a závěry z 20. zasedání ZM ze dne 27. 11. 2013 a ukládá:
a) Petru Olivovi, vedoucímu OMCS zajistit:
- výběr realitní kanceláře pro zprostředkování prodeje nemovitostí st. p. č. 36, 
p. p. č. 202/5 a budovy č. p. 49, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
- nabídky a následné provedení dalších prací v souvislosti s rekonstrukcí Domu 
služeb.
b) starostovi města projednat resp. zrealizovat:
- spolupráci s provozovatelem Lípa resortu, případně s dalšími podnikateli ve městě 
v rámci služeb v cestovním ruchu
- zajištění pořádkové služby ve městě od 1. 4. do 31. 10. 2014.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 258/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení RM č. 54 – 
02/2013
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 258/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za účelem zřízení samostatné zahrady Janě Jacíkové, Školní 4, Krásná Lípa z důvodu 
nevhodného rozdělení pozemku.
Prodej části p. p. č. 590/1, k. ú. Vlčí Hora- Usnesení RM č. 54 – 03/2013   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 590/1, k. ú. Vlčí Hora za účelem 
výstavby rekreačního objektu Ing. Ladislavu Mlýnkovi, Šibenička 737, Mnichovice, z 
důvodu nevhodného rozdělení pozemku. 
Snížení kupní ceny pozemku - Usnesení RM č. 54 – 04/2013
RM doporučuje ZM neschválit snížení kupní ceny pozemků Janu Hněvkovskému, 
Litošická 1/363, Praha a Jaroslavě Hněvkovské, Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa dle 
usnesení ZM č. 19-06 ze dne 4. 9. 2013 z důvodu změny trvalého bydliště.
V době projednávání a schválení prodeje měla žadatelka trvalý pobyt v Praze.
Pronájem části st. p. č. 969/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 05/2013
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 969/1 o výměře 20 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem parkování osobního automobilu Jaroslavu Švorcovi, Rumburská 5, 
Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1080, k. ú. Krásný Buk - Usnesení RM č. 54 – 06/2013
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1080 o výměře 30 m2, k. ú. Krásný Buk za 
účelem zřízení zahrady Milanu Černému, Březinova 18, Teplice.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 54 – 07/2013
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/23/17-009, 
nájemce Pavel Vohryzka, Havlíčkova 6, Krásná Lípa.
Místní komunikace Sněžná - Usnesení RM č. 54 – 08/2013
RM projednala odpověď Mgr. Aleny Bálkové ve věci odkoupení p. p. č. 1156/4, k. 
ú. Vlčí Hora a ukládá V. Doškové vyvolat jednání s vlastníky p. p. č. 1158, k. ú. Vlčí 
Hora o odkoupení části tohoto pozemku, která se využívá jako místní komunikace.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 45, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 54 – 09/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2013/25/26-465 na byt 
č. 45, Nemocniční 1137/6 s Martinem Chroustem k 31. 1. 2014 za podmínky, že 
nejpozději do 31. 1. 2014 bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem 
bytu. 
V opačném případě skončí nájem bytu uplynutím výpovědní doby k 31. 3. 2014.
Byty - prodloužení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 54 – 10/2013
RM se seznámila se žádostí o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22, Krásná 
Lípa, Nemocniční 1137/6, nájemník Jiří Špicar a schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy do 28. 2. 2014.
III. Různé
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 54 – 11/2013
RM schvaluje prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018 u smluv o nájmu pozemků 
dle předloženého seznamu.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 54 – 12/2013
RM bere na vědomí ukončení smluv o nájmu pozemků ke dni 31. 12. 2013 dle 
předloženého seznamu z důvodu nezájmu nájemců.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 54 – 13/2013
RM schvaluje vypuštění čl. IV. v kupní smlouvě na prodej p. p. č. 541/1, p .p. č. 540/1 
a části p. p. č. 1141/1, vše k. ú. Krásný Buk Tomáši a Jitce Koutným, Zlonická 704/1, 
Praha.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 54 – 14/2013
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 99/23/70/022, (nájemce 
Jitka Zdařilová, Nemocniční 16, Krásná Lípa), kterým se veškerá práva a závazky za 
smlouvy vyplývající převádí na Dagmar Hofmanovou, Bendlova 9, Krásná Lípa, a 
kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2018.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 54 – 15/2013
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Radovan Hladík bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 2, Kyjovská 625/53, 
na dobu určitou do 31. 3. 2014,
- Jan Wünsche bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 3,
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 3. 2014,
- Dana Jožáková bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 5,
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 3. 2014,

- Jaroslav Švorc bytem Křižíkova 617/16, Krásná Lípa na byt č. 6, Rumburská 
625/53, na dobu určitou do 31. 12. 2014,
- Lenka Chroustová bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 32,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 12. 2014,
- Vladimíra Appeltová bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 34, 
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 12. 2014.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 45, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 54 – 16/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 45, Nemocniční 1137/6. Byt I. 
kategorie o velikosti 1 + 1 (29,36 m2, sazba 41,12 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.
Kanalizace Krásná Lípa (2.etapa) - Usnesení RM č. 54 – 17/2013
RM schvaluje obsah výzvy dle přílohy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění 
Sdružení SaM – Energie, zastoupené p. L. Kudrem, ředitelem SaM Silnice a mosty 
Děčín, a. s., za účelem zajištění dodatečných stavebních prací pro stavbu Kanalizace 
Krásná Lípa, jež nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné 
pro provedení původních stavebních prací.
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby, investic a ŽP ing. Rousovi, aby v souladu 
s předchozími usneseními prováděl potřebné administrativní kroky související s 
prováděním stavby. 
Kanalizace Krásná Lípa - Usnesení RM č. 54 – 18/2013
RM se seznámila s vyčíslením dodatečných prací Ing. S. Zahradníka, U Černého 
dolu 4, Liberec, autorského dozoru na zpracování dílčích změn a úprav realizační 
projektové dokumentace stavby Kanalizace Krásná Lípa (2.etapa) za rok 2013 dle 
přílohy a toto schvaluje, s tím že před úhradou bude upravená RPD předána v 
písemné i v elektronické formě.
Mandátní smlouva - koncesní řízení na provozovatele VH infrastruktury
Usnesení RM č. 54 – 19/2013
RM schvaluje mandátní smlouvu č. 2013/14/19 – 492 na Nastavení provozní 
smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury Kanalizace a ČOV Krásná 
Lípa ve městě Krásná Lípa se společností Allowance s. r. o., Korunní 810/104, 101 
00 Praha 10.
Drobné úpravy ve školní jídelně  - Usnesení RM č. 54 – 20/2013
RM v souladu s usnesením ZM schvaluje provedení prací v budově školní jídelny dle 
přílohy, kryté ze snížené a ušetřené částky určené na rekonstrukci budovy.
Dodavatel zemního plynu pro rok 2014 - Usnesení RM č. 54 – 21/2013
RM se seznámila s nabídkami energetických společností na dodávku zemního plynu 
pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2014. RM schvaluje 
uzavření smlouvy na dodávku zemního plynu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 se 
společností RWE Energie a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem dle předložené nabídky. 
Dodavatel elektrické energie pro rok 2014 - Usnesení RM č. 54 – 22/2103
RM se seznámila s nabídkami energetických společností na dodávku elektrické 
energie pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím dodavatelem na dodávku elektrické 
energie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 se společností ČEZ Prodej s. r. o., Duhová 
1/425, Praha dle předložené nabídky.
Schválení úhrady technické pomoci při zpracovávání územního plánu
Usnesení RM č. 54 – 23/2013
RM schvaluje úhradu technické pomoci při zpracování nového územního plánu 
fi rmě SAUL, s. r. o., Liberec a fi rmě Ing. Vratislav Šedivý G - business, Liberec, dle 
předložených návrhů. RM bere na vědomí postup pořizovatele územního plánu 
města Krásná Lípa - fi rmy Ing. Vratislav Šedivý G - business, přibrání paní Marie 
Zelinkové, Horní Libchava 239, 47 111 Horní Libchava ke zpracování ÚP.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a zřízením stavby
Usnesení RM č. 54 – 24/2013
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2013/40/15-493 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností RWE GasNet, s. r. 
o., IČ 27295567, Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, ve věci prodloužení přípojky 
pro objekt Pražská č. p. 307 v rámci stavby parkoviště na pozemcích p. p. č. 312/2, 
312/3 a 312/5, k. ú. Krásná Lípa.
Souhlas s provedením přípojky v pozemku města 
Usnesení RM č. 54 – 25/2013
RM souhlasí s provedením kanalizační přípojky pro objekt Krásný Buk č. p. 35 dle 
dokumentace připravené v rámci výstavby I. etapy kanalizace v Krásné Lípě.
Parkoviště Pražská - Usnesení RM č. 54 – 26/2013
RM projednala stav výstavby parkoviště v Pražské ulici a vyvolané další práce 
související se stavbou vč. komplikací se stávajícími inženýrskými sítěmi a schvaluje 
jejich realizaci.
Dodatek č. 16 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění 
komunálního odpadu - Usnesení RM č. 54 – 27/2013
RM schvaluje dodatek č. 16, který upravuje ceník ke smlouvě číslo 2001/14/9-264 
o odstraňování odpadů uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a fi rmou Marius 
Pedersen, a. s., se sídlem v Hradci Králové, Průběžná 1040/3.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Kostka Krásná Lípa p. o.
Usnesení RM č. 54 – 28/2013

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/11/16-384 s organizací Kostka 
Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, kterým se mění doba plnění z 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 na od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Kostka Krásná Lípa p. o. - Usnesení RM 
č. 54 – 29/2013
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/11/16-385 s organizací Kostka 
Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, kterým se mění doba plnění z 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 na od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.
Činnost p. o. - Usnesení RM č. 54 – 30/2013
RM schvaluje na základě projednání činnosti příspěvkových organizací města, 
mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa, dle 
předloženého návrhu.
Předání kompetencí - Usnesení RM č. 54 – 31/2013
RM pověřuje vedoucího fi nančního odboru MěÚ Krásná Lípa schvalováním 
rozpočtových opatření rozpočtu města Krásná Lípa v období 2013 rozsahu daném 
§ 16 odst. 3, písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění, tzn. aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu 
organizačních složek města Krásná Lípa vyjma účelových dotací.
Žádosti do Rozvojových programů MŠMT - Usnesení RM č. 54 – 32/2013
RM bere na vědomí podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa do Rozvojových programů MŠMT:
1. Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014
2. Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014.
Mimořádné dotace zájmovým organizacím - Usnesení RM č. 54 – 33/2013
RM na základě usnesení ZM schvaluje rozdělení mimořádných dotací pro zájmové 
organizace dlouhodobě a systematicky pracující s dětmi a mládeží k účelům 
uvedeným v příloze s tím, že organizace jsou povinny předložit zprávu o využití 
mimořádné dotace v termínu do 30. 11. 2014.
Rozdělení odměn organizacím - Usnesení RM č. 54 – 34/2013
RM schvaluje rozdělení odměn organizacím za akce a činnost v roce 2013, dle 
předloženého návrhu. 
Přehled plateb místních poplatků za období 1-9/2013
Usnesení RM č. 54 – 35/2013
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za období 1-9/2013.
Přehled pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásné Lípy k 30. 9. 
2013 - Usnesení RM č. 54 – 36/2013
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům k 30. 9. 2013.
Celkový přehled o stavu dluhů k 30. 9. 2013 u dlužníků předaných 
společnosti PROFI-CZ, s. r. o. Plzeň a prodloužení plných mocí - Usnesení 
RM č. 54 – 37/2013
RM bere na vědomí stav dluhů k 30. 9. 2013 u dlužníků předaných společnosti 
PROFI-CZ, s. r. o. Plzeň a schvaluje u splatných pohledávek prodloužení doby k jejich 
vymožení na dalších 12 měsíců.
RM ukládá vedoucímu fi nančního odboru Ing. Milanu Tkáčovi, aby předložil návrh 
systému účinnějšího vymáhání dlouhodobých pohledávek města v termínu 
do 28. 2. 2014.
SIPO - Usnesení RM č. 54 – 38/2013
RM schvaluje dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 2013/49/15-495 dle předloženého 
návrhu s Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 - změna Přílohy č. 1
Žádost WHITE LIGHT - Usnesení RM č. 54 – 39/2013
RM doporučuje ZM prozatím neschvalovat příspěvek sdružení WHITE LIGHT I., o.s. 
se sídlem Třída 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk na provozování terénního 
programu v Krásné Lípě v roce 2014 do doby, než se vyřeší systematické fi nancování 
této problematiky komplexně na území Šluknovského výběžku s ostatními městy 
a Ústeckým krajem.
Program kina a plán akcí kulturního domu - Usnesení RM č. 54 – 40/2013
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí KD na leden 2014.
Zpráva o plnění úkolů z 52. RM - Usnesení RM č. 54 – 41/2013
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 52. RM.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis od hejtmana ÚK ve věci změny způsobu vytápění v areálu Domova pro 
seniory Šluknov - Krásná Lípa v provozu Krásná Lípa, zrekonstruované silnice 
č. II/263 z České Kamenice a včasných oprav krajských silnic,
- dopis od Občanského sdružení Komitét pro udržování památek z války roku 1866,
- podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let ve městech a obcích 
okresu Děčín k 30. 11. 2013,
- návštěvnost knihovny za prosinec 2013.
Informace
RM dále projednala tento zápis:
- Zápis z 18. schůze Kontrolního výboru ZM ze dne 28. 11. 2013.

Jan Kolář                                                                              Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 54. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 12. 2013
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1. Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů ZZM  - Usnesení ZM č. 20 - 01/2013 
ZM schvaluje Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů ZZM bez připomínek.  
2. Zpráva o činnosti fi nančního výboru ZM - Usnesení ZM č. 20 - 02/2013 
ZM schvaluje Zprávu o činnosti fi nančního výboru ZM za rok 2013 v předloženém znění. 
3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM  - Usnesení ZM č. 20 - 03/2013 
ZM schvaluje Zprávu kontrolního výboru ZM za rok 2013 předloženou předsedou KV 
Josefem Myšákem bez připomínek.
ZM ukládá RM zabývat se závěry KV ZM z jednotlivých kontrolních akcí.
ZM ukládá KV ZM provést v roce 2014 následující akce:
1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM.
2. Výběrová řízení při zadávání zakázek a výběr zhotovitele.
3. Dodržování předpisů a norem při správě městského majektu. 
4. Kontrolní výbor - doplnění člena - Usnesení ZM č. 20 - 04/2013 
ZM schvaluje za člena kontrolního výboru ZM paní Miroslavu Přibylovou, Frindova 4, 
Krásná Lípa. 
5. Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2013 
Usnesení ZM č. 20 - 05/2013 
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2013 
v předloženém znění. 
6. Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa pro rok 2014 
Usnesení ZM č. 20 - 06/2013 
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1. 1. 2014 podle rozpočtového provizoria v 
předloženém znění. 
7. Nasmlouvané investice na přelomu roku 2013/2014 
Usnesení ZM č. 20 - 07/2013 
ZM na základě schváleného rozpočtového provizoria na rok 2014 schvaluje pokračování 
realizace investic města a proplácení jednotlivých plateb dle smluvních podmínek rozpočtu 
akcí do schválení rozpočtu města na rok 2014 .
8. Rozpočet ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa pro rok 2014 - Usnesení ZM č. 20 - 08/2013 
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro 
rok 2014 dle předloženého návrhu.  
9. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa pro rok 2014 
Usnesení ZM č. 20 - 09/2013 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok 2014 v 
celkové výši 4 670 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 3 610 tis. Kč a na provoz 
sportovního areálu ve výši 1 060 tis. Kč. 
10. Rozpočet Kostka, p. o. Krásná Lípa pro rok 2014 - Usnesení ZM č. 20 - 10/2013 
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2014 dle 
předloženého návrhu.  
11. Neinvestiční příspěvek na provoz Kostka, p. o. Krásná Lípa pro rok 2014 
Usnesení ZM č. 20 - 11/2013 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2014 v celkové výši 747 tis. Kč, z toho příspěvek ve výši 
100 tis. Kč jako spolupodíl na Terénní práci. 
12. Neinvestiční příspěvek Kostka, p. o. Krásná Lípa - projekty ESF pro rok 2014 
Usnesení ZM č. 20 - 12/2013 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na projekty ESF v hlavní činnosti příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa pro rok 2014 v celkové výši 3 266 376 Kč, z toho příspěvek ve výši 1 839 
263 Kč na projekt Aktivizace rodin a příspěvek ve výši 1 427 113 Kč na projekt Učení je cesta. 
Příspěvek města je v plné výši fi nancován z dotací ESF. 
13. Prodej nemovitosti Kyjov 49, Krásná Lípa  - Usnesení ZM č. 20 - 13/2013 
ZM schvaluje výpověď zprostředkovatelské smlouvy č. 2010/19/16-91 na prodej nemovitostí: 
st. p. č. 36, p. p. č. 202/5 a budovy č. p. 49 vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s Lužickou realitní 
kanceláří, s. r. o., Rumburk, 9. května 393/11, dle předloženého návrhu. 
ZM ukládá RM zajistit výběr realitní kanceláře pro zprostředkování prodeje výše uvedených 
nemovitostí.  
14. Objekt Havlíčkova 628/34 - J. Milec - Usnesení ZM č. 20 - 14/2013 
ZM se seznámila s žádostí Jindřicha Milce ohledně prodloužení termínu dokončení fasády 
objektu Havlíčkova 628/34, Krásná Lípa. ZM schvaluje dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na prodej 
č. p. 628 s příslušnými pozemky v k. ú. Krásná Lípa, která byla podepsána dne 21. 6. 2010 s 
kupujícím Jindřichem Milcem bytem Havlíčkova 628/34, Krásná Lípa, kterým se mění termín 
z 31. 10. 2013 na 31. 10. 2014. 
15. Nemovitosti - prodej objektu Elišky Krásnohorské 781/19 
Usnesení ZM č. 20 - 15/2013 
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 781 na st. p. č. 662/8, ulice Elišky Krásnohorské, k. ú. 
Krásná Lípa, Milanu Královi bytem Náměstí míru 271, Česká Kamenice. 
16. Prodej p. p. č. 2053/1, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 16/2013
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2053/1 o výměře 1525 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
samostatné zahrady Pavlu Brušákovi, J. K. Tyla 1312/2, Teplice. 
Žadatel nesplňuje podmínky Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa (§ 4 odst. 1 a § 11 odst. 2).  
17. Prodej p. p. č. 541/1 a 540/1, vše k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 20 - 17/2013
ZM schvaluje prodej p. p. č. 541/1 o výměře 542 m2 a p. p. č. 540/1 o výměře 1316 m2, 
vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Tomáši a Jitce Koutným, Zlonická 704/1, Praha 
za cenu 250 Kč/m2 a za podmínky současného odkoupení části p. p. č. 1141/1, 
k. ú. Krásný Buk. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
18. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 18/2013
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3077/6 o výměře 692 m2, p. p. č. 3077/9 o výměře 545 m2, 
části p. p. č. 3077/10 (nově vzniklá p. p. č. 3077/11) o výměře 65 m2 a části p. p. č. 3077/12 
(nově vzniklá p. p. č. 3077/12) o výměře 12 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 
rekreačního objektu Jiřímu a Janě Moravcovým, Partyzánů 1615, Varnsdorf za cenu 69 200 Kč 
(do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 8 100 Kč, porosty 37 100 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. 
19. Prodej p. p. č. 2835/1 a p. p. č. 576/3, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 - 19/2013
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2835/1 o výměře 802 m2 a části p. p. č. 576/3 o výměře 
102 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem podnikání fi rmě Simova s. r. o., Nerudova 659/5, 
Krásná Lípa za cenu 94 150 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
20. Prodej části p. p. č. 742/2, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 20/2013
Předkladatel: Vladimíra Došková 

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 742/2 (nově vzniklá p. p. č. 742/3) o výměře 273 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Miloslavu Oplovi, Jugoslávská 86/6, Krásná Lípa a 
Lence Oplové, Na Vyhaslém 3265, Kladno za cenu 9 960 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
21. Bezúplatný převod p. p. č. 1880/23 a 1880/25, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 - 21/2013
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 1880/23 o výměře 3923 m2 a p. p. č. 1880/25 
o výměře 894 m2, vše k. ú. Krásná Lípa od ČR - Státní pozemkový úřad.  
22. Směna pozemků Usnesení ZM č. 20 - 22/2013
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 647/1 o výměře 301 m2, část p. p. č. 665 o výměře 31 m2 a 
část p. p. č. 736 o výměře 9 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za část p. p. č. 574/1 
(díl f, g, h, m) o celkové výměře 350 m2 a část p. p. č. 574/4 o výměře 413 m2, vše k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy dle GP č. 228-130/2012 s Povodí Ohře, s. p. Bezručova 4219, Chomutov z důvodu 
majetkoprávního vypořádání pozemků toku Křinice. Město Krásná Lípa uhradí Povodí Ohře 
s. p. rozdíl ceny pozemků ve výši 11 150 Kč. Náklady se směnou hradí Povodí Ohře, s. p. ZM 
schvaluje návrh směnné smlouvy č. 2013/32/15-491.  
23. Směna části p. p. č. 1212 za část st. p. č. 330/7, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 20 - 23/2013
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 1212 o výměře 78 m2 za část st. p. č. 330/7 o výměře 78 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa s fi rmou Demos s. r. o., Masarykova 602, Krásná Lípa z důvodu 
majetkoprávního vypořádání pro pokládku kanalizační stoky. Náklady se směnou spojené 
uhradí město Krásná Lípa. 
24. Prodej p. p. č. 176/1 a p. p. č. 177, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 20 - 24/2013
ZM na základě žádosti MUDr. Hany Benešové, Československé armády 371/11, Praha 
neschvaluje realizovat prodej pozemků bez splnění podmínek smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o koupi nemovitosti č. 2011/40/15-70 a schvaluje prodloužení termínů ve smlouvě 
o 24 měsíců. 
 25. Prodej p. p. č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 25/2013
ZM doplňuje usnesení ZM č. 19-05 ze dne 4. 9. 2013 o prodeji p. p. č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa 
o podmínku: za současného prodeje části st. p. č. 280/2 (chodník), k. ú. Krásná Lípa městu 
Krásná Lípa za cenu 500 Kč/m2. Náklady uhradí město Krásná Lípa. 
26. Odkoupení pozemků - Povodí Ohře - Usnesení ZM č. 20 - 26/2013
ZM schvaluje úpravu usnesení ZM č. 8-29/2011 o odkoupení pozemků od Povodí Ohře s. p., 
Bezručova 4219, Chomutov, kdy se z usnesení vypouští p. p. č. 3059/1, k. ú. Krásná Lípa. 
27. Dodatek k zakládací listině ZŠ a MŠ - Usnesení ZM č. 20 - 27/2013
ZM schvaluje dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 
28. 1. změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 20 - 28/2013
ZM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa pro rok 2013 dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku (investiční fond) příspěvkové organizace v 
celkové výši 1 495 256,10 Kč. 
29. ZŠ a MŠ, p. o. - 1. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok 2013  
Usnesení ZM č. 20 - 29/2013
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2013 dle předloženého návrhu.  
30. Financování akcí z FRIM - Usnesení ZM č. 20 - 30/2013
ZM schvaluje Zprávu o čerpání účelově vázaných fi nančních prostředků v roce 2013 z FRIM 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, předloženou 
RNDr. Ivanou Preyovou, ředitelkou školy. 
31. Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa na rok 2013  
Usnesení ZM č. 20 - 31/2013
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 12. 11. 2013 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.  
32. Kostka Krásná Lípa, p. o. - 2. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok 2013 
Usnesení ZM č. 20 - 32/2013
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
pro rok 2013 dle předloženého návrhu.  
33. Vratný příspěvek pro p. o. Kostka Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 33/2013
ZM schvaluje poskytnutí vratného příspěvku Kostce Krásná Lípa, p. o. do výše 350 000 Kč 
pro roky 2013 a 2014 na zajištění předfi nancování projektů ESF splatného do 30. 6. 2014. 
34. Poskytnutí daru MAS Šluknovsko - Usnesení ZM č. 20 - 34/2013
ZM projednalo žádost MAS Šluknovsko o poskytnutí daru a předchozí poskytnuté dotace do 
území města zajišťované jejich prostřednictvím a schvaluje poskytnutí daru ve výši 100 000 
Kč a podpis příslušné smlouvy. 
35. 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2013 
Usnesení ZM č. 20 - 35/2013
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2013 
v předloženém znění. 
36. Poslední rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2013 
Usnesení ZM č. 20 - 36/2013
ZM pověřuje RM Krásná Lípa v případě potřeby odsouhlasit poslední rozpočtové opatření 
rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2013 v souvislosti se zaúčtováním vztahů na státní 
rozpočet s tím, že následně bude schváleno v ZM.  
37. Odpis pohledávek města Krásná Lípa  - Usnesení ZM č. 20 - 37/2013
ZM schvaluje odpis pohledávek města Krásná Lípa k 30. 11. 2013 dle přiloženého návrhu 
v celkové výši 54 006 Kč. 
38. Kanalizace Krásná Lípa (2. etapa) - Usnesení ZM č. 20 - 38/2013
ZM se seznámilo s obsahem dopisu zástupce Sdružení SaM - Energie ze dne 19. 11. 2013 
ve věci prominutí sankce za nedodržení termínu plnění uzlového bodu pro SO 04, z 
důvodu komplikovaného provádění pokládky kanalizační stoky i přípojek mezi stávajícími 
inženýrskými sítěmi.
ZM s ohledem na uvedené skutečnosti schvaluje podmíněné prominutí uvedené sankce za 
předpokladu dodržení termínů plnění ostatních uzlových bodů a termínu dokončení a předání 
díla a řádné plnění dalších náležitostí stavby. 
39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru - Usnesení ZM č. 20 - 39/2013
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10624/12/LCD na fi nancování stavby 
kanalizace ve městě s Českou spořitelnou, a. s. v předloženém znění, který upřesňuje 
podmínky případného čerpání úvěru. 
40. Energetické úspory budovy 1. MŠ - Smetanova ulice - Usnesení ZM č. 20 - 40/2013
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do OPŽP na projekt Energetické úspory budovy 

1. MŠ Krásná Lípa a krytí vlastních nákladů stavby z rozpočtu města.  
41. Žádost o dotaci na hasičskou zbrojnici - Usnesení ZM č. 20 - 41/2013
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, 
oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, na projekt Rekonstrukce 
hasičské (požární) zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život o 
celkových nákladech projektu maximálně 13,4 mil. Kč vč. DPH.
ZM schvaluje zajištění fi nancování projektu:
- předfi nancování projektu ve výši maximálních nákladů 13,4 mil. Kč vč. DPH, tj. 100 % 
celkových nákladů projektu, 
- spolufi nancování projektu ze strany města Krásná Lípa ve výši minimálně 15 % z celkových 
způsobilých výdajů.
42. Dotace o. p. s. České Švýcarsko - Usnesení ZM č. 20 - 42/2013
ZM schvaluje dotaci společnosti České Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná 
Lípa na zajištění činnosti a provozu Domu ČŠ ve výši 84 000 Kč. 
43. Výstavba větrné elektrárny - Usnesení ZM č. 20 - 43/2013
ZM projednalo dlouholetou snahu fi rmy Kešam, s. r. o., Sadská o výstavbu větrné elektrárny 
v místě směrem na Rumburk a nesouhlasí s ní, mj. z důvodů uvedených ve stanovisku - 
námitkách města v rámci územního řízení. ZM neschvaluje návrh smlouvy o spolupráci s 
fi rmou Kešam s. r. o., IČ 27563545, Pražská 413, 28912 Sadská. 
44. Územní plán města Krásná Lípa  - Usnesení ZM č. 20 - 44/2013
ZM projednalo průběh dalšího schvalování návrhu Územního plánu města Krásná Lípa. 
ZM bere na vědomí přidělení dotace na pořízení ÚPD vč. Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a schvaluje případné přijetí dotace.  
45. Rekonstrukce DS  - Usnesení ZM č. 20 - 45/2013
ZM bere na vědomí provedené investiční akce v rámci částečné rekonstrukce Domu služeb a to:
a) rekonstrukce kotelny včetně síťového propojení budov DS a radnice a napojení na centrální 
pult řízení kotelen 
b) rekonstrukce střechy vč. zateplení 
ZM schvaluje provedení dalších prací zejména repase oken, výměna vybraných dveří, vnitřní 
opravy, drobné rekonstrukce, oprava fasády a ukládá radě města zajistit jejich realizaci. 
46. Spolupráce s Lípa resort  - Usnesení ZM č. 20 - 46/2013
ZM projednalo zprovoznění areálu Lípa resort a dokončování prací v areálu, především 
rekonstrukce přístavku Továrny vč. osazování bowlingu a udělení ceny Stavba roku ČR 2013 
stavbě Aparthotel Lípa. ZM bere na vědomí průběh a komplikace s výstavbou parkoviště v 
Pražské ulici. ZM ukládá RM hledat možnosti spolupráce s provozovatelem Lípa resortu, 
případně s dalšími podnikateli ve městě v rámci služeb v cestovním ruchu. 
47. Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 20 - 47/2013
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/19/15-490, s fi rmou 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín, na uložení elektropřípojky v 
pozemcích p. p. č. 2957/1 a p. p. č. 3093, vše k. ú. Krásná Lípa, pro RD č. p. 1177. 
48. Darovací smlouva - Usnesení ZM č. 20 - 48/2013
ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Tělovýchovnou jednotou Krásná Lípa (dárce) 
a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa (obdarovaný) 
dle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je fi nanční dar ve výši 50 000 Kč na zakoupení žíněnky Wrestling mat 
Super Light 8x8 m pro řecko-římský zápas. 
49. Asistent prevence kriminality - Usnesení ZM č. 20 - 49/2013
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2014 na projekt 
Asistent prevence kriminality. 
ZM schvaluje spoluúčast města v maximální výši do 30 000 Kč z organizační složky 0353 
provoz MěÚ. 
50. Zajištění pořádkové služby - Usnesení ZM č. 20 - 50/2013
ZM projednala předběžný návrh na zajištění pořádkové služby ve městě a ukládá RM 
připravit vyzkoušení takovéto služby od 1. 4. do 31. 10. 2014 a to přednostně ve spolupráci 
s provozovatelem souboru staveb Lípa resort vč. zařazení odpovídající částky do návrhu 
rozpočtu na rok 2014. 
51. Organizační složky města Krásná Lípa  - Usnesení ZM č. 20 - 51/2013
ZM schvaluje úpravy zřizovacích listin organizačních složek města Krásná Lípa dle 
předloženého návrhu a ukládá vedoucímu fi nančního odboru zajistit příslušné dodatky 
zřizovacích listin.  
52. Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2013 
Usnesení ZM č. 20 - 52/2013
ZM odvolává Dagmar Mrázovou z inventarizačních komisí města pro rok 2013 k provedení 
inventarizace peněžních prostředků, pohledávek, závazků města, zastaveného majetku a 
majetkových podílů, cenin, pozemků města, majetku města v Infocentru ČŠ, nedokončeného 
majetku, záloh, ostatních pohledávek, zůstatků fi n. účtů, peněžních fondů a dohadných účtů 
a do těchto komisí jmenuje s okamžitou platností Ing. Milana Tkáče. 
53. Podpora malého rozsahu (de minimis)  - Usnesení ZM č. 20 - 53/2013
ZM bere na vědomí přehled čerpání podpory malého rozsahu (de minimis) městem k 12. 11. 
2013. 
54. OZV č. 1/2013 - Usnesení ZM č. 20 - 54/2013
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému 
shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území města Krásná Lípa s datumem účinnosti od 1. 1. 2014. 
55. OZV č. 2/2013 - Usnesení ZM č. 20 - 55/2013
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání 
se stavebním odpadem na území města Krásná Lípa s datumem účinnosti od 1. 1. 2014. 
56. Pravidla pro přidělování příspěvků organizacím - Usnesení ZM č. 20 - 56/2013
ZM schvaluje Pravidla pro přidělování fi nančních příspěvků městem na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží včetně příloh, dle předloženého návrhu. 
57. Mimořádná dotace zájmovým organizacím - Usnesení ZM č. 20 - 57/2013
ZM projednalo dlouhodobé aktivity spolků a schvaluje mimořádné příspěvky - dotace 
zájmovým organizacím ve městě a to s ohledem na dlouholetou a systematickou práci s dětmi 
a mládeží v celkové výši 250 000 Kč dle přílohy nad rámec již schválených dotací. 
ZM ukládá RM, aby zorganizovala rozdělení těchto prostředků vč. specifi kace použití a podání 
zprávy do 30. 11. 2014. ZM schvaluje, aby RM rozdělila všechny zbývající prostředky určené 
rozpočtem města na rok 2013 na podporu zájmové činnosti. 

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář

Ověřovatelé: RNDr. Ivana Preyová, Jiří Podhorský

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 27.11.2013


