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Čtvrtek 29. listopadu 2018
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 580

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Významné investiční akce pokračují svižným tempem
Letošní rok byl po předcházejících projekčních
a dotačních přípravách ve znamení rozsáhlých
městských investic. V rozpočtu města jsme na účelově vázané investiční výdaje vyčlenili téměř 45 mil.
korun. To samozřejmě znamená ohromný rozsah
souvisejících prací, jak administrativních, tak i praktických, kdy je potřeba vykonávat dozor a kontrolu
na stavbách, řešit řadu dílčích problémů, dotahovat
detaily. Z tohoto pohledu je letošní rok velmi náročný, nicméně hmatatelné a konkrétní výsledky jsou
příjemnou odměnou.
Řadu investic jsme již úspěšně dokončili. Např.
úpravy komunikací ve Školní a Komenského ulici, kolem Domu služeb, nové povrchy komunikací
(např. Dlouhý Důl), nový mostek přes Křinici k bylinné zahradě, rekonstrukci fasády bytového domu
v Krásném Buku 54 nebo nový sklad v Technických
službách. Několik akcí ještě stále běží a postupně
se dokončují. Momentálně čekáme na kolaudační
řízení u nově vybudovaných veřejných záchodků,
probíhá úprava veřejného prostranství před bankomatem ČS, dokončuje úprava interiérů a nové
oplocení Domu rybářů atd. Ke stavebnímu finále

směřuje i přístavba tělocvičny, kde vzniká malý
saunový a relaxační areál. Stavební práce budou
hotové v polovině ledna příštího roku, následně
prostory zařídíme potřebným vybavením a připravíme k zahájení provozu. Provoz bude zajišťovat,
stejně jako u Sportovního areálu ČŠ naše příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa. Podobně finišují i stavební práce na rekonstrukci T-klubu nad sídlištěm. Objekt o patro vyrostl do výšky a prošel kompletní rekonstrukcí. Pro
děti a mládež tak získáme velmi moderní a dobře
vybavené zařízení. V prvních měsících příštího roku
objekt doplníme vnitřním vybavením a připravíme
k provozování, jež zajistí naše druhá příspěvková
organizace KOSTKA Krásná Lípa. Spolu s venkovním
areálem, kde jsme v minulém týdnu dokončili další
hrací plochu, financovanou z programu prevence
kriminality MV ČR, vzniká pěkný, dobře dostupný
volnočasový areál pro mládež.
Souběžně s realizací uvedených investic samozřejmě připravujeme i další projekty, které bychom
chtěli v dalším období realizovat. Pro příští rok již
máme schváleno několik projektů s dotační podpo-

rou EU, které po schválení rozpočtu města začneme
posouvat do realizační fáze. Tou největší a provozně velmi komplikovanou akcí bude rekonstrukce
sběrného dvora v areálu našich Technických služeb.
Zároveň je k realizaci připravena i výstavba nových
chodníků na Varnsdorfské a Pražské ulici, které
významně zvýší bezpečnost chodců v uvedených
lokalitách. Podáváme také řadu dalších dotačních
žádostí, abychom byli připraveni pro další roky. Jde
např. o modernizaci veřejného osvětlení LED technologiemi v Kyjově, Sněžné, Vlčí Hoře a Zahradách,
výstavbu parkoviště tzv. „U Kuruce, připravujeme
nový chodník v Křižíkově ulici a k hlavnímu nádraží atd. V různých fázích připravenosti je mnoho dalších projektů, k tomu přibývají i další výzvy,
aktuálně problematika sucha a nedostatku vody.
Snažíme se věci dále posouvat, ale i na radnici narážíme, podobně jako u projektantů a dodavatelů,
na kapacitní možnosti. Ale máme dlouhodobou
zkušenost, která Krásnou Lípu v posledních letech
posouvala významně vpřed, totiž – že štěstí přeje
připraveným.
Jan Kolář, starosta města
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 6. 12. / 20. 12.
Vlčí Hora, Zahrady: 3. 12. / 17. 12.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře
č. 5.
Provozní doba TS Krásná Lípa:
Pondělí
7:00 – 12:00
14:00 - 17:00
Úterý
7:00 – 12:00
14:00 – 15:00
Středa
7:00 – 12:00
14:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
14:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 13:00
Sobota
sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833,
nebo na TS města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2018 začíná tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO, Od 1. 4. 2019 zimní svoz končí. Změna se týká
nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden, od 1. 4.
do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl,
Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Připomněli jsme si Den boje za
svobodu a demokracii
Tento významný státní svátek jsme si připomněli
16. listopadu setkáním u Lavičky Václava Havla
a koncertem v kulturním domě. V atriu Lípa Resortu
u Lavičky Václava Havla, za svitu svíček v barvách
trikolory, vzpomínkový akt zahájili starosta města
Jan Kolář a senátor Zbyněk Linhart. Poté slovo
převzal novinář Martin Schulz, který během
několikaminutového projevu vyjádřil i své názory
na současnou ekonomickou a politickou situaci.
V průběhu setkání vystoupil také Krásnolipský

komorní sbor.
O zhruba půl hodiny později se v kulturním domě
pokračovalo koncertem krásnolipských učitelů
a jejich hostů, během kterého zazněly skladby
z klasické, populární a filmové hudby. Skvělý koncert
v předsálí kina navíc doplnila výstava fotografií
krásnolipské firmy Euro topoz, dokumentující
zejména „proměnu“ její továrny z původní zchátralé
budovy až do současného stavu.

Městská knihovna
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Otevřeno pondělí a středa

PO – PÁ 14:00 - 17:00
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 let
PO – PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Dluhové poradenství
novakova@komunitnicentrum.com
Odlehčovací služba
telefon 778 888 431
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302
Pracovní a kariérové
poradenství,Retrostipendia hanzlicek@komunitnicentrum.com
houskova@komunitnicentrum.com
Komunitní práce
telefon 775 441 238
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com Půjčovna kostýmů
pro malé děti
telefon 774 974 583
telefon 412 354 842
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 036 828
telefon 777 925 302
T-Klub – NZDM
prádelna Kolíček
PO – SO - 13:00 - 19:00
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
Amari klub – NZDM
telefon 777 291 340
PO – PÁ 12:00 - 14:00
příprava do školy

Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý: 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek: zavřeno

Den úcty ke stáří
Druhou listopadovou sobotu se v krásnolipském
kulturním domě sešli senioři, aby společně oslavili
Den úcty ke stáří. U slavnostně prostřených stolů pro
ně bylo připraveno pohoštění a k zábavě jim hrála
kapela Peleton. Sál byl zaplněn do posledního místa
a živo bylo i na parketu. Zapomínalo se, alespoň
pro tento den, na neduhy a užívalo se svižného
pohybu v rytmu známých písniček. Zábava nevázla

ani u stolů o přestávkách mezi dalšími skladbami.
Všichni se skvěle bavili u sklenky dobrého vína nebo
u šálku kávy. Při společném setkání se vzpomínalo
na staré časy a „ probíral se“ život. Odpoledne se
rychle přehouplo k večeru a nastala doba loučení.
Odcházelo se spokojeně a v dobré náladě a tak to
má být.
Alena Starostová
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Kancelář senátora
za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa:
Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny:
každé pondělí vždy od 14:00 do 16:30 hodin,
jinak dle přítomnosti nebo po dohodě
Asistent: Bc. Radim Burkoň,
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz,
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat
našeho asistenta prevence kriminality
na tomto telefonním čísle: 723 255 954.

Mobilní zákaznické
centrum

Severočeských vodovodů
a kanalizací

V podstatě vše potřebné, co na běžném
zákaznickém centru (přepisy smluv,
odhlášení, přihlášení, donést podklady
k žádostem na zhotovení přípojek, změny
ve smlouvách, výši záloh, žádosti na
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte
v mobilním zákaznickém 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. 2019.
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.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.
s. zavedla pro své zákazníky bezplatnou
asistenční službu v případě havárie na
vodovodní přípojce. V případě potřeby
volejte 212 812 212!

Aktuální dění
v Krásné Lípě
v mobilní
aplikaci
Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a nechte se
informovat o aktuálním dění „nejen“ v Krásné Lípě.
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré
telefony (tablety) s operačním systémem Android
nebo iOS (iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním
telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App
Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec. Více informací najdete na www.
krasnalipa.cz

Svatý Martin v Krásné Lípě
Svatý Martin na bílém koni letos do Krásné Lípy
dorazil v pondělí 12. listopadu, kdy se na Křinickém
náměstí sešel početný dav, dětí i dospěláků, někteří
i s lampióny. Společně se pak mnozí v průvodu
vydali na divadelní pohádku do kulturního domu,

kde na závěr bylo připraveno malé pohoštění,
nechyběla ochutnávka vín ani tradiční pečená
husa. Akci pořádal Krásnolipský spolek, který tuto
oblíbenou akci, zejména u dětí, pořádá již řadu let.

Krabice od bot 2018
I letos jsme zapojeni do sbírky Krabice od bot. Pokud
máte zájem se zapojit, sbírka začíná v pondělí 26. 11.
2018 a končí 9. 12. 2018. O co jde? K Vánocům patří
dárky. Pro naše děti, pro naše blízké. I v dnešní době
relativního blahobytu jsou kolem nás děti, na které
nikdo s dárkem nemyslí. Ty si zejména o Vánocích
zaslouží naši podporu a povzbuzení. Proto je tu akce
Krabice od bot. Kdo se může zapojit? Jednotlivci,
rodiny, spolky, školy, firmy, církevní sbory či farnosti
i další komunity. Jak to funguje? Společně s dětmi

vezměte krabici od bot. Vložte do ní dárky: hračky,
pastelky, oblečení apod. Krabici pěkně zabalte.
Čitelně na ni napište, pro koho se dárky hodí –
zda pro chlapce či pro holčičku a v jakém věku
(0 – 17 let) a krabici doručte do Komunitního centra
Kostka v Krásné Lípě, Masarykova 1094/4, telefon:
777 291 400. Prostřednictvím sociálních pracovníků
pak vánoční dárky předáme konkrétním dětem na
Šluknovsku.
www.komunitnicentrum.com

MAS Český sever zahajuje cyklus diskusních
kulatých stolů
Vážení přátelé,
připravili jsme pro vás sérii diskusí u kulatého
stolu na různá témata. Vaše názory nás zajímají
a pomohou nám při hodnocení naší strategie
rozvoje území MAS Český sever. Prvním tématem
je problematika životního prostředí, která se
bude projednávat za účasti odborníků ve čtvrtek
13. prosince 2018 od 14 hodin v zasedací místnosti
MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf.
Co bude obsahem našeho prvního setkání?
- Budeme vám prezentovat, jaké projektové
záměry z oblasti životního prostředí mohou být
za pomoci dotace podpořeny;
- Dozvíte se více o našich výzvách k předkládání
žádostí o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí;
- Budeme diskutovat o tom, jak vnímáme
problematiku životního prostředí v našem

regionu, v jednotlivých obcích či chráněných
územích;
- Z naší debaty vyplyne, co by mělo být
předmětem podpory v novém programovém
období 2021+, o kterém se začíná právě
vyjednávat;
- Na setkání jsme pozvali starosty obcí u území
MAS Český sever a zástupce těchto institucí
CHKO Lužické hory a Labské skály, AOPK –
pracoviště Ústí n. L., Správa Národního parku
České Švýcarsko, ČSOP Tilia, České Švýcarsko o.
p. s., místní zemědělce a členy MAS Český sever.
Svou účast potvrďte, prosím, na náš e-mail info@
masceskysever.cz do 12. 12. 2018.
Těšíme se na vaše názory a postřehy!
Druhé setkání plánujeme na leden 2019 a tématem
kulatého stolu bude sociální oblast.
www.masceskysever.cz

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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Poděkování
Děkuji Radě města Krásná Lípa za umožnění
dodávat užitkovou vodu v době sucha občanům
bez veřejného vodovodu. Hlavně děkuji veliteli
dobrovolných hasičů panu Danitovi za ochotnou
a včasnou dodávku vody.
Alena Králová

Program kina
Kino pro celou rodinu.

Úsměvy smutných mužů
Středa 5. 12. od 18:00
Film podle knihy Josefa Formánka vypráví příběh
o úspěšných mužích, kteří se přes dno lahve
dostali až na samé dno života, odkud vede už
jen cesta vzhůru. Hrají – D. Švehlík, J. Dušek, S.
Babčáková, J. Plesl, M. Šoposká.
Český film, přístupný od 12 let, 92 min.,
vstupné 70 Kč

Přehled akcí v Loretě Rumburk
o adventu a Vánocích 2018
Loreta Rumburk,
sobota 1. 12. 2018, 9.00 – 16.00 hod.
Zahájení adventu 2018 v Loretě Rumburk
Prezentace betléma v kostele sv. Vavřince. Výstava
dětských betlémů. Tvoření ve výtvarné dílně.
Prohlídka nově vytvořené stálé výstavy o historii
Lorety. Ukázka vyřezávané miniatury loretánské
kaple od Jiřího Cobla st. Žehnání adventních věnců.
Vstupné dobrovolné.
Kostel sv. Vavřince, 1. 12. 2018 – 2. 2. 2019,
úterý – sobota, 9.00 – 16.00 hod.
Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince
Výstava kostelního betlému z roku 1922. Během
vystavení se třikrát promění výjevy. Betlém je
přístupný v rámci otevírací doby Lorety Rumburk.
Otevírací doba o Vánocích: 26. 12. 2018 od 14.00 do
17.00 hod., 27. 12. a 28. 12. 2018 od 14.00 do 16.00
hod.
Loreta Rumburk, 1. 12. 2018 – 2. 2. 2019,
úterý – sobota, 9.00 – 16.00 hod.
Dětské betlémy v Loretě Rumburk
Výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku
a okolí. Výstava ukazuje nápadité jesličky vyrobené
z keramiky, dřeva a papíru.
Loreta Rumburk a Městská knihovna,
úterý 4. 12. 2018, 18.00 – 19.00 hod.
Adventní pohádky Rosti Křivánka
Čtení autorských pohádek v loretánské kapli
a sále městské knihovny. Adventní setkání se
spisovatelem, publicistou a dramatikem tvořícím na
faře v Kmetiněvsi.
Kostel sv. Vavřince, úterý 4. 12. 2018, 17.00 –
18.00 hod.
Předvánoční koncert ZUŠ Rumburk
Koná se v kostele sv. Vavřince. Během vystoupení
se představí varhanní, dechová a pěvecká třída.
Zazní skladby z oblasti populární a vážné hudby

a rozezvučí se varhany. Vstupné dobrovolné.
Loreta Rumburk, úterý 11. 12. a 18. 12. 2018,
15. 1. 2019, 18.00–19.00 hod.
Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při
svíčkách a se svařeným vínem
Komentovaná setkání s historií za doprovodu
duchovních písní. V prosinci zazní staročeské
adventní mariánské písně (roráty). V lednu
proběhne prohlídka klášterního betléma a rozezní
se varhany. Vstupné 100 a 60 Kč.
Kostel sv. Vavřince,
neděle 23. 12. 2018, 16.30 hod.
Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské
zvonky
Koncert dětských pěveckých sborů z Rumburku
a Velkého Šenova v kostele sv. Vavřince. Na závěr
posluchači uslyší pásmo adventních písní. Vstupné
dobrovolné.
Loreta Rumburk,
neděle 24. 12. 2018, 10.00 – 12.00 hod.
Rozdávání betlémského světla v Loretě
V barokní památce si o Štědrém dnu můžete
vyzvednout betlémské světlo. Nutná vlastní svíčka
nebo lucerna. Vstup volný.
Kostel sv. Vavřince,
středa 26. 12. 2018, 17.00 – 18.00 hod.
Pásmo vánočních koled
Vánoční koncert Martiny Pavlasové (varhany)
a Ondřeje Pavlase (zpěv). Před koncertem je
možné si prohlédnout klášterní betlém. Vstupné
dobrovolné.
sobota 26. 1. 2019, 9.00 – 13.00
Rumburská cesta - vycházka za betlémy
Pěší putování za kostelními a soukromými betlémy.
Rezervace: +420 604 555 922. Vstupné dobrovolné.
Více informací: www.loretarumburk.cz

Pohádky pro Emu
- promítání pro seniory
Čtvrtek 6. 12. od 10:00
Příběh padesátníka Petra (Ondřej Vetchý), který
se dozví, že má dceru a musí se o ni postarat,
protože její matka tragicky zemřela. Dále hrají A.
Geislerová, V. Cibulková, A. Polívková, Jiří Dvořák.
Český film, 112 min., vstupné 30 Kč

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
- promítání pro děti
Pátek 7. 12. od 17:00
Trojice přátel poslechne volání dálek a vydá se do
světa. Nový animovaný film pro děti.
Německý animovaný film, 110 min.,
vstupné 60 Kč

Dámský klub
Středa 12. 12. od 18:00
Čtyři dlouholeté kamarádky se schází ve svém
klubu. Jednoho dne se při společné četbě ponoří
do erotického románu Padesát odstínů šedi. Tato
volba se ukáže jako více než inspirativní… Hrají
např. D, Keaton, J. Fonda.
Americký film, přístupný od 12 let, 103 min.,
vstupné 70 Kč

Dámský klub – promítání pro seniory
Čtvrtek 13. 12. od 10:00
Čtyři dlouholeté kamarádky se schází ve svém
klubu. Jednoho dne se při společné četbě ponoří
do erotického románu Padesát odstínů šedi. Tato
volba se ukáže jako více než inspirativní… Hrají
např. D, Keaton, J. Fonda.
Americký film, přístupný od 12 let, 103 min.,
vstupné 30 Kč

Příšerky z vesmíru
- promítání pro děti
Středa 19. 12. od 17:00
Pokud jste si mysleli, že je ve vesmíru život, měli
jste samozřejmě pravdu. Tři ufonští kamarádi,
vám dokáží, že je to opravdu tak.
Animovaný film, 90 min., vstupné 60 Kč
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Adventní čas 2018 v Krásné Lípě

Vánoční tvoření
Přijďte si i s dětmi vyrobit nebo koupit adventní a vánoční
dekoraci do svého domova, milým dárkem můžete potěšit
své blízké i přátele. Vánoční tvoření v Krásné Lípě se koná
v sobotu 1. prosince 2018 od 14:00 v kulturním domě.
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Program koncertu souboru SOLIDEO:
- anonym 14. st. - Laudemus Virginem - cantella, kobza, bezové lidové flétny, zpěv (již tradiční
průvod hudebníků lodí kostela do presbytáře)
- Henri Purcell - Trumpet Tune in C - vzdušnicová šalmaj, kravský roh, buben, harmonium
- anonym 15. st. - Collaudemus Christum - beraní a kravský roh, lid. flétna, zpěv
- anglický anonym ze 16. st. - Watkins Ale - beraní, mufloní, kozlí a kravský roh
- anonym 18. st. - Adventní legenda o boháčovi a Lazarovi - gemshorny, harmonium, zpěv
- Michael Praetorius - La volta - krocaní a pštrosí flétny, a kravské rohy
- anonym 17. st. - Vyšlo Sluníčko z Hvězdy - flétna dvojačka, lidová bezová, gemshorn, bicí, zpěv
- anonym 14. st. - Ave Maria, Virgo serena - středověké dudy, krocaní flétna, gemshorn, zpěv
- Gervaise - Adventní Pavana - kvartet gemshornů
- Toinot Arbeau - Branle Double - kravské rohy, altová bezová flétna, tamburina
- Čechy, 15. st. - Danielis prophetia - středověké dudy, kravský roh, lid. flétna, trumšajt, zpěv
- anonym 13. st. - Quen a omagen da Virgen - dudy, lidová flétna, gemshorn, kobza
- Čechy, 18. st. - Duchovní minuet - vzdušnicová šalmaj, chalumeau, harmonium, zpěv
- Rakousko, 17. st. - Hledání noclehu - chalumeau, kravský roh, harmonium, zpěv
- Adam Michna - O svatém Josefu, pěstounu Páně - kravské rohy, triangl, harmonium, zpěv
- anonym 1420 - De Sancto Nicolao - chalumeau, zvířecí roh, kobza, buben, zpěv
- staroanglická lidová 16. st. - Dobrý jsi Bože na věky - střed. dudy, kravské rohy, kobza, zpěv
- John Dowland - Galiarda - kvartet gemshornů
- anonym 1602 - Rok nový zase k nám přišel - kravské rohy, triangl, harmonium, zpěv
- anonym 19.st. - Ave Maria - gemshorny, harmonium,zpěv
- J. H. Newton - Amazing Grace - střed. dudy, kravské rohy, harmonium, zpěv

Křinické náměstí, u
vánočního stromu
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USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 31. 10. 2018
1. Program ustavujícího zasedání ZM
Usnesení ZM č. 1 – 01/2018
ZM schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města
tak, jak byl navržen. Zároveň schvaluje návrh předsedajícího ustavujícího zasedání ZM, aby k jednotlivým bodům programu jednání
byla přijímána samostatná usnesení.
2. Mandátová komise - Usnesení ZM č. 1 – 02/2018
ZM schvaluje mandátovou komisi ve složení Jana Drobečková, Hana
Volfová.
3. Zpráva registračního úřadu - Usnesení ZM č. 1 – 03/2018
ZM bere na vědomí zprávu registračního úřadu o výsledcích a platnosti voleb do zastupitelstva města v Krásné Lípě, dle předloženého
návrhu. ZM bere na vědomí zprávu mandátové komise o ověření
platnosti voleb členů zastupitelstva města.
4. Složení slibu - Usnesení ZM č. 1 – 04/2018
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib složili tito členové
ZM: Ing. Martin Bosák, Václav Danita, Jana Drobečková, Václav Hieke, Mgr. Petr Hořeňovský, Jan Kolář, BcA. Miloš Kubišta, Drahoslava
Lehoczká, Ing. Zbyněk Linhart, Jakub Melichar, Mgr. Richard Nagel,
Mgr. Milena Nagelová, Milan Pešír, Jiří Podhorský, RNDr. Ivana Preyová, Mgr. Milan Sudek, MUDr. Jan Prokop Škoda, Jiří Vích, Hana Volfová, Jan Železný.
5. Jmenování ověřovatelů zápisu - Usnesení ZM č. 1 – 05/2018
ZM schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu: Jiří Podhorský, Jiří Vích.
6. Návrhová komise - Usnesení ZM č. 1 – 06/2018
ZM schvaluje členy návrhové komise: Mgr. Milan Sudek, Mgr. Petr
Hořeňovský.
7. Jmenování skrutátorů - Usnesení ZM č. 1 – 07/2018
ZM schvaluje jmenování skrutátorů: Mgr. Richard Nagel, Milan Pešír.
8. Zpráva ověřovatelů 20. ZZM - Usnesení ZM č. 1 – 08/2018
ZM bere na vědomí zprávu ověřovatelů 20. ZZM předloženou Jiřím
Podhorským, bez připomínek.

9. Způsob provedení voleb - Usnesení ZM č. 1 – 09/2018
ZM schvaluje způsob a provedení voleb:
a) starosty města - maximálně ve třech kolech, hlasováním tajným
způsobem,
b) místostarosty města - maximálně ve třech kolech, hlasováním
tajným způsobem,
c) členů RM - maximálně v pěti kolech, hlasováním tajným způsobem, s 10 min. přestávkou pro poradu klubů zastupitelů volebních
stran po každém neúspěšném kole volby.
10. Rada města - Usnesení ZM č. 1 – 10/2018
ZM schvaluje, aby RM byla pro volební období 2018 - 2022 opět 7
členná.
11. Uvolněný starosta - Usnesení ZM č. 1 – 11/2018
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval jako dlouhodobě uvolněný starosta města.
12. Uvolněný místostarosta - Usnesení ZM č. 1 – 12/2018
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval jako dlouhodobě uvolněný místostarosta města.
13. Neuvolněný místostarosta - Usnesení ZM č. 1 – 13/2018
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval jako neuvolněný místostarosta města.
14. Zvolení starosty města - Usnesení ZM č. 1 – 14/2018
ZM zvolilo starostou města Krásná Lípa Jana Koláře, bytem Kyjov 82,
Krásná Lípa.
15. Zvolení uvolněného místostarosty města
Usnesení ZM č. 1 – 15/2018
ZM zvolilo 1. dlouhodobě uvolněnou místostarostkou města Krásná
Lípa Janu Drobečkovou, bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa.
16. Zvolení neuvolněného místostarosty města
Usnesení ZM č. 1 – 16/2018
ZM zvolilo 2. neuvolněným místostarostou města Krásná Lípa, Ing.
Zbyňka Linharta, bytem Bezručova 599/4, Krásná Lípa.

17. Členové RM - Usnesení ZM č. 1 – 17/2018
ZM zvolilo zbývající členy RM:
Ing. Martina Bosáka, bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa,
Drahoslavu Lehoczkou, bytem Mánesova 983/10, Krásná Lípa,
Jakuba Melichara, bytem Pletařská 664/4, Krásná Lípa,
Jiřího Podhorského, bytem Elišky Krásnohorské 1188/1, Krásná Lípa.
18. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 1 – 18/2018
ZM zřizuje finanční výbor ZM a kontrolní výbor ZM. ZM ukládá RM
předložit návrh složení finančního a kontrolního výboru.
19. Užívání závěsného odznaku města
Usnesení ZM č. 1 – 19/2018
ZM stanovuje tyto členy zastupitelstva města k užívání závěsného
odznaku se státním znakem České republiky při občanských obřadech a obřadech vítání občánků: Mgr. Milana Sudka, Jiřího Vícha.
ZM tímto pověřuje jmenované členy ZM na celé volební období
2018 - 2022. Jmenovaní s tímto vyslovili souhlas.
20. Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení ZM č. 1 – 20/2018
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností
od 1. 11. 2018 takto:
a) 2. místostarostovi města ve výši 25 % limitu dle Přílohy k nařízení
Vlády ČR č. 318/2017 Sb.
b) členům zastupitelstva města, členům rady města a předsedům
výborů zastupitelstva města ve výši dle předložené přílohy,
c) členům zastupitelstva města pověřeným k oddávání snoubenců
a vítání občánků ve výši dle předložené přílohy, maximálně však
2 000 Kč měsíčně.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Podhorský, Jiří Vích

USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 31. 10. 2018 a 5. 11. 2018
I. Hlavní program
Rozdělení kompetencí v komisích Rady města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 01/2018
RM projednala a schvaluje rozdělení kompetencí členů RM v jednotlivých komisích: Jan Kolář - Komise výstavby a životního prostředí, Komise pro výběrová řízení, Komise pro prodej nemovitostí,
Povodňová komise, Likvidační komise, Jana Drobečková - Kulturní
komise, Komise pro přidělování dotací na kulturu a sport, Skupina
pro odstraňování sociálního vyloučení, Komise pro přidělování dotací na veřejnou kanalizační síť, Komise pro přidělování dotací na
opravy fasád, střech a oplocení, Komise pro přidělování dotací na
podporu výstavby RD, Drahoslava Lehoczká - Společenská komise,
Jiří Podhorský - Komise pro hospodaření s byty.
Komise Rady města
Usnesení RM č. 1 – 02/2018
RM ukládá starostovi města vyzvat veřejnost k nominaci členů pro
práci v komisích Rady města Krásná Lípa.
Přístavba a stavební úpravy tělocvičny v Krásné Lípě - parní
kabina - Usnesení RM č. 1 – 03/2018
RM schvaluje v souladu s usnesením RM č. 71 - 12/2018 uzavření
kupní smlouvy č. 2018/33/14 - 350 s Adamem Koutným, Česká
4751, Zlín, IČ 73836842 na dodávku parní kabiny do nově budované
přístavby tělocvičny v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu.
II. Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 311/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 04/2018
RM schvaluje pronájem p. p. č. 311/1 o výměře 225 m2, k. ú. Vlčí
Hora za účelem zřízení zahrady Janu Srbovi, bytem Na Hanspaulce
1034/7a, Praha 6 a Petru Brožovi, bytem Na Vyhlídce 1047, Liberec.
Pronájem p. p. č. 674, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 05/2018
RM schvaluje pronájem p. p. č. 674 o výměře 1400 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Evě Němcové, bytem Jugoslávská
84/2, Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 2349/1, 2349/2, 2349/3 a st. p. č. 666/6, vše k.
ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 1 – 06/2018
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2349/1 o výměře 633 m2, p. p. č.
2349/2 o výměře
217 m2, p. p. č. 2349/3 o výměře 635 m2 a st. p. č. 666/6 o výměře 99
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Martinu Kočkovi,
bytem Kvapilova 779/15, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 304, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 07/2018
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 304 o výměře 66 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Michaele Sýkorové, bytem Praž-

ská 14, Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 08/2018
RM na základě usnesení RM č. 71-07/2018 ze dne 15. 10. 2018 nedoporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa
Ditě Jirákové, bytem Dlouhá 592, Klecany z důvodu nemožnosti
napojení pozemku na současnou místní komunikaci.
Nebytové prostory - nájemní smlouva na pronájem nebyt. prostoru č. 5, Masarykova 16/1 - Usnesení RM č. 1 – 09/2018
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru č. 5, Masarykova 16/1 s Monikou Semanovou, bytem Fibichovo údolí 335/3, Krásná Lípa, za účelem provozu lahůdek s rychlým občerstvením, dle předloženého návrhu.
Rumburská 977/5 - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. zařízení - Usnesení RM č. 1 – 10/2018
RM neschvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN
č. 2018/19/18 - 353, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, která řeší nové odběrné místo
na objektu Rumburská 977/5, Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
Zrušení usnesení - Usnesení RM č. 1 – 11/2018
RM ruší usnesení č. 59-27/2018 ze dne 19. 2. 2018.
Byty - pronájem - byt č. 4, Kyjovská 625/53
Usnesení RM č. 1 – 12/2018
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Kyjovská 625/53, v tomto pořadí:
1. Jakub Sucharda, bytem Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa,
2. Radek Bielooki, bytem Hrnčířská 2726, Varnsdorf,
3. Josef Křepelka, bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
III. Různé
Pronájem p. p. č. 2351, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 13/2018
RM schvaluje výjimku z Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy pronájem p. p. č. 2351, k.
ú. Krásná Lípa nebude řešen podle oddílu III., čl. 10, odst. 8 uvedeného Postupu.
Pronájem p. p. č. 2351, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 14/2018
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2351 o výměře 821 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Miroslavu Suchomanovi, bytem Nemocniční 1092/2, Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 2351, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 1 – 15/2018
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 2351 o výměře 821 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa za účelem zřízení zahrady Ondřeji a Pavlíně Mašíkovým, bytem Kvapilova 767/7, Krásná Lípa, Krásná Lípa z důvodu pronájmu
jinému zájemci.
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodníky
SO 01 ul. Pražská, SO 02 ul. Stradalova
Usnesení RM č. 1 – 16/2018
RM projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Zvýšení bezpečnosti na
území města Krásná Lípa - Chodníky SO 01 ul. Pražská, SO 02 ul.
Stradalova“ vypracovanou komisí pro výběrová řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. 2018/11/14 - 352 s vítězným uchazečem, kterým
je firma ZEPS s. r. o., se sídlem Lindava 84, Cvikov, IČ 28688651, dle
předloženého návrhu.
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník
Varnsdorfská - Usnesení RM č. 1 – 17/2018
RM projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Zvýšení bezpečnosti na
území města Krásná Lípa - Chodník Varnsdorfská“ vypracovanou
komisí pro výběrová řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2018/11/14
- 354 s vítězným uchazečem, kterým je firma ZEPS s. r. o., se sídlem
Lindava 84, Cvikov, IČ 28688651, dle předloženého návrhu.
Neschválení dotace - Usnesení RM č. 1 – 18/2018
RM neschvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na opravu plotu
manželům Kaštánkovým z důvodu nesplnění podmínek dotačního
programu.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni
Usnesení RM č. 1 – 19/2018
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném
břemeni služebnosti č. 2018/10/15 - 355 ve věci umístění vrchního
kabelu veřejného osvětlení nad korytem Křinice - pozemek p. p. č.
3064/2, k. ú. Krásná Lípa s firmou Povodí Ohře s. p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988, dle předloženého návrhu.
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, fasády
2018 - Usnesení RM č. 1 – 20/2018
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o poskytnutí dotace na opravu
fasád, střech a plotů z Dotačního programu na opravy fasád, střech
a oplocení v roce 2018.
Jedná se o tyto občany:
- Stanislav Jirků - plot - smlouva č, 2018/15/15 - 343,
- Karel Čech - plot - smlouva č. 2018/15/15 - 344,
- Tomáš Srba - střecha - smlouva č. 2018/15/15 - 345,
- Tomáš Srba - fasáda - smlouva č. 2018/15/15 - 346.
Smlouva o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanali-
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zační síť - Usnesení RM č. 1 – 21/2018
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení
na veřejnou kanalizační síť pro rok 2018. Jedná se o tyto žadatele:
- Hanuš Jaroslav - smlouva č. 2018/15/15 - 348,
- Selingerová Ivana - smlouva č. 2018/15/15 - 347.
Zrušení usnesení - Usnesení RM č. 1 – 22/2018
RM ruší usnesení č. 57-23/2009 ze dne 5. 11. 2009 z důvodu neaktuálnosti uvedených údajů.
Prodej nemovitostí - Usnesení RM č. 1 – 23/2018
RM vyhlašuje záměr obce prodat nemovitosti:
- st. p. č. 36, jejíž součástí je stavba č. p. 49 v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- p. p. č. 202/5 v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, tak jak je dáno GP 27576/2018 Ing. Jana
Chrousta, Krásná Lípa ze dne 24. 8. 2018.
Odprodej techniky - Usnesení RM č. 1 – 24/2018
RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou nabídku rypadlo nakladač značky JCB, Josefu Drobečkovi, bytem Křižíkova 1122/50,
Krásná Lípa, a schvaluje Kupní smlouvu

č. 2018/33/17 - 356, dle předloženého návrhu.
Odprodej techniky - Usnesení RM č. 1 – 25/2018
RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou nabídku zadní sněhovou radlici, firmě HOVORKA - Zemědělský servis s. r. o., se sídlem
Za sokolovnou 1284/9b Suchdol, Praha 6, IČ 02511398 a schvaluje
Kupní smlouvu č. 2018/33/17 - 351, dle předloženého návrhu.
Festival jurt - Nisa - Usnesení RM č. 1 – 26/2018
RM neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Festival jurt
Krásná Lípa, Po stopách člověka, 1. ročník do Společného fondu
malých projektů v Euroregionu Nisa v rámci Programu spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.
Vikýř - Usnesení RM č. 1 – 27/2018
RM jmenuje šéfredaktorem půlměsíčníku Vikýř Romana Smitu,
bytem Krásná Lípa.
9. rozpočtové opatření rozpočtu města
Usnesení RM č. 1 – 28/2018
RM schvaluje 9. rozpočtové opatření rozpočtu města dle předloženého návrhu.
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 1 – 29/2018

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu FS Dykyta Krásná Lípa, z. s. na uspořádání pracovního soustředění k nácviku vánočního pásma ve dnech 11. 11. a 17. 11. 2018.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu uskupení - Pro lepší sever ve dnech 6. 11., 22. 11., 4. 12. a 13. 12. 2018.
Bezplatné zásobování občanů užitkovou vodou
Usnesení RM č. 1 – 30/2018
RM projednala informaci o situaci v zásobování občanů užitkovou
vodou a schvaluje prodloužení rozvozu do 31. 12. 2018, dle původních pravidel.
Proznačení nových turistických cest
Usnesení RM č. 1 – 31/2018
RM schvaluje proznačení nových turistických cest včetně obnovy
stávajícího značení
a vybavení směrovkami, dle nabídky KČT, oblast ÚK.
Zpráva o plnění úkolů ze 70. a 71. RM
Usnesení RM č. 1 – 32/2018
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 70. a 71. RM.
Jan Kolář, Jana Drobečková

USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19. 11. 2018
I. Hlavní program
Zasedání ZM
Usnesení RM č. 2 – 01/2018
RM projednala přípravu zasedání 2. ZM s následujícími body programu:
- Návrh rozpočtu 2019,
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 2 – 02/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. p. č. 1486/1 o výměře
cca 30 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Převod smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 2 – 03/2018
RM schvaluje převod závazků a práv vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku č. 98/23/70/027 na Martu Kurucovou, Pražská 10,
Krásná Lípa.
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 2 – 04/2018
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 90/5 o výměře 1843 m2, k. ú. Zahrady,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 441/2 o výměře 687 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 441/10 o výměře 317 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 439/1 o výměře 290 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 440 o výměře 153 m2, k. ú. Krásná Lípa
- p. p. č. 1105 o výměře 302 m2, k. ú. Zahrady.
Byty - pronájem - byt č. 4, Nemocniční 1156/16 - Dům s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 2 – 05/2018
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Nemocniční 1156/16, v tomto pořadí: 1. Jiřina Kratochvílová, bytem Masarykova 594/26, Krásná Lípa,
2. Marie Jursíková, bytem Pražská 1020/28, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 2 – 06/2018
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle
upraveného návrhu.
Žádosti o dotace na projekty - Usnesení RM č. 2 – 07/2018
RM schvaluje podání žádostí na tyto projekty:
- Oprava místní komunikace Dlouhý Důl v rámci výzvy MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019.
- Výměna veřejného osvětlení ve městě Krásná Lípa v rámci výzvy č.
9/2018 Podpora obcí v Národních parcích z Národního programu
Životní prostředí.
- Parkoviště Pražská, Krásná Lípa v rámci výzvy č. 9/2018 Podpora
obcí v Národních parcích z Národního programu Životní prostředí.
Smlouva o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť - Usnesení RM č. 2 – 08/2018
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/10/15 - 362 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2018 pro Dotační
program na připojení na veřejnou kanalizační síť pro rok 2018 s Petrem Novákem, bytem Rooseveltova 588/3, Krásná Lípa.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení RM č. 2 – 09/2018
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene
- služebnosti č. 2018/10/15 - 395 na zemní kabelové vedení v ul.
Kyjovská se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a právu provést stavbu

- Usnesení RM č. 2 – 10/2018
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. 2018/10/15 - 393 na vedení zemní
kabelové přípojky pro budoucí RD v ulici Jugoslávská s firmou ČEZ
Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a právu provést stavbu
- Usnesení RM č. 2 – 11/2018
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a právu provést stavbu č. 2018/10/15
- 394 na vedení zemní kabelové přípojky na zahradu v ulici Čapkova
s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín.
Stížnost na územní plán - Usnesení RM č. 2 – 12/2018
RM bere na vědomí stížnost paní Moniky Bartlové, majitelky rekreačního objektu v části obce Kamenná Horka, na změny územního
plánu a na zásobování pitnou vodou v této části obce, a odpověď
na tuto stížnost.
Rekonstrukce rybníku Šiml - Usnesení RM č. 2 – 13/2018
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi zajistit aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci rybníku Šiml v místní části Dlouhý Důl.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/11/19 - 100 na zajištění sběru,
přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů
Usnesení RM č. 2 – 14/2018
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015/11/19 - 100 na
zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů
na katastrálním území města Krásná Lípa a jeho místních částí - ceník
služeb od 1. 1. 2019.
Smlouva o reklamě a propagaci - 1. advent
Usnesení RM č. 2 – 15/2018
RM schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci akce 1. advent a rozsvícení vánočního stromu č. 2018/19/29 - 358 mezi městem Krásná
Lípa a společností ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ
45274649 dle přílohy.
Veřejnoprávní smlouva s Obcí Doubice
Usnesení RM č. 2 – 16/2018
RM doporučuje ZM schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy č.
2018/15/11 - 322 na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice, dle předloženého návrhu.
Opatrovnictví - Usnesení RM č. 2 – 17/2018
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví pana Jiřího
Kroise, bytem Krásná Lípa, Čelakovského 40/13.
Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti - Usnesení RM č. 2 – 18/2018
RM schvaluje smlouvu č. 2018/19/19 - 402 se společností NORTHIK s.
r. o., IČ 25017543, Oblouková 261, Ústí nad Labem, o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti dle předloženého návrhu.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 9.
2018 - Usnesení RM č. 2 – 19/2018
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 30. 9. 2018.
Činnost p. o. - Usnesení RM č. 2 – 20/2018
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.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - upravený rozpočet NIV

Usnesení RM č. 2 – 21/2018
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 9. 10. 2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
10. rozpočtové opatření - Usnesení RM č. 2 – 22/2018
RM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu města dle předloženého návrhu.
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 2 – 23/2018
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Rybniště, p. o.
dne 27. 11. 2018, dle předložené žádosti.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu KČT
Krásná Lípa dne 28. 12. 2018 na akci Rozloučení klubu s rokem 2018
a dne 2. 2. 2019 na Výroční členskou schůzi, dle předložených žádostí. RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu pro
Český svaz včelařů, z. s., Rumburk na Výroční členskou schůzi dne
24. 11. 2018 dle žádosti.
Krásná Lípa - digitalizace kina 2018 - Usnesení RM č. 2 – 24/2018
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 20 - 25/2018 ve věci přijetí
dotace na projekt Krásná Lípa - Digitalizace 2018 a nepřijmout dotaci na tento projekt.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - místo poskytování vzdělávání
Usnesení RM č. 2 – 25/2018
RM schvaluje zápis místa poskytování vzdělávání nebo školských
služeb organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o.
na adrese Pražská 615/27, Krásná Lípa.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - místo poskytování vzdělávání
Usnesení RM č. 2 – 26/2018
RM schvaluje výmaz místa pro poskytování vzdělávání (MŠ Brouček)
na adrese Komenského 690/10, Krásná Lípa a schvaluje snížení kapacity žáků MŠ ze 120 na 100 žáků organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o.
Kůrovcové těžby
Usnesení RM č. 2 – 27/2018
RM ukládá starostovi města Janu Kolářovi jednat s Lesy ČR, s. p.
a SNPČŠ, p. o. o poškozování místních komunikací v důsledku vyvážení dřeva po kůrovcových těžbách. RM dále ukládá referentu OVIŽP
Karlu Marešovi zajistit úpravu dopravního značení ve smyslu snížení
tonáže na dotčených místních komunikacích v oblastech těžby.
Kulturní dům prosinec
Usnesení RM č. 2 – 28/2018
RM schvaluje program kina a využití kulturního domu na měsíc prosinec.
Zpráva o plnění úkolů ze 71. RM - Usnesení RM č. 2 – 29/2018
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů ze 71. RM.
IV. Informace - Informace
RM projednala následující informaci a zápisy:
- Dopis pro Policii ČR plk. JUDr. A. Zemanovou ve věci řešení dopravní situace ve městě Krásná Lípa,
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne
6. 11. 2018,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 6. 11. 2018,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 7. 11. 2018,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 15. 11.2018.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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