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Čtvrtek 17. ledna 2019

Příští číslo vyjde za dva týdny

Zastupitelé se sešli podruhé v novém 
volebním období
V pondělí 17. 12. 2018 proběhlo jednání zastu-

pitelstva města, které mělo za úkol především 

schválit rozpočet města na příští rok. 

Nejprve však v úvodu složil slib zastupitel Petr 

Semelka, který na ustavujícím jednání chyběl. 

Následovala zpráva o plnění úkolů z minulého 

jednání, byla vzata na vědomí bez připomí-

nek. Následně zastupitelé schválili rozdělení 

kompetencí mezi starostou a  místostarosty. 

Stejně jako v minulém období bude mít mís-

tostarostka Jana Drobečková na starost pře-

devším sociální věci, spolupráci s  příspěvko-

vými organizacemi a  kulturu. Zbyněk Linhart 

se postará o rámcové ekonomické záležitosti, 

popř. o vybrané investice. Krátká diskuse pro-

běhla okolo zastupování města v Radě Národ-

ního parku České Švýcarsko, kde je zástupcem 

města od založení NP právě Zbyněk Linhart. 

Následovalo schválení personálního obsazení 

kontrolního a fi nančního výboru, v nichž byla 

předsednictví i personální většina přenechána 

opozici. Zastupitelé si také schválili termíny 

dalších zasedání i rámcový plán práce.

V  ekonomickém bloku byl schválen rozpočet 

města na rok 2019. Město bude hospodařit 

s  celkovými příjmy ve výši 90,5 mil. Kč, s  cel-

kovými výdaji 101,8 mil. Kč. Rozdíl je kryt 

vlastními úsporami. V provozní části počítáme 

s úsporami ve výši 6,5 mil. Kč, a to i přesto, že 

v  provozu máme zahrnuto i  předfi nancování 

dvou investičních projektů naší základní ško-

ly – rekonstrukci bezbariérové učebny fyziky 

a  chemie a  školní zahrady MŠ ve Smetanově 

ulici. Obě akce jsou zajištěny dotací. V  inves-

tiční části je největší položkou rekonstrukce 

sběrného dvora TS, výstavba chodníků ve 

Varnsdorfské, Pražské a  Stradalově ulici, atd. 

Byl také schválen střednědobý rozpočtový vý-

hled na roky 2020-2022. Schváleny byly také 

neinvestiční příspěvky našim příspěvkových 

organizacím – ZŠ a MŠ Krásná Lípa ve výši 5,4 

mil. korun a Kostka Krásná Lípa 1,15 mil. Kč.

Dále bylo rozhodnuto neprodat bytový dům 

Masarykova 16/1 z  důvodu nízké nabídkové 

ceny (zájemce nabídl 2,1 mil. Kč). Naopak byl 

schválen převod členských práv k  bytu č. 19 

v Nemocniční ulici 1063/28 za cenu 350 tis. Kč. 

Byl schválen také prodej 3 pozemků na výstav-

bu RD v rámci akce POZEMKY ZDARMA.

Zastupitelé vzali na vědomí korespondenci 

starosty města s  vedoucí Územního obvodu 

Policie ČR v Děčíně plk. JUDr. Zemanovou ve 

věci dopravně bezpečnostní situace ve měs-

tě, měření rychlosti, dopravní nehodovosti 

atd. Poté bylo schváleno podání několika do-

tačních žádostí: na výstavbu chodníku v  ulici 

Křižíkova, chodníku Masarykova (k nádraží), 

obnova místní komunikace Dlouhý Důl (zbý-

vající část). Byl také schválen tradiční dotační 

program na obnovu střech, plotů a fasád i do-

tační program na podporu kulturní, sportovní, 

tělovýchovné činnosti a  práci s  mládeží pro 

rok 2019. Také byla schválena veřejnosprávní 

smlouva pro výkon činnosti v oblasti přestup-

kové agendy pro obec Doubice. Další jednání 

zastupitelstva se bude konat začátkem března 

příštího roku.

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: 17. 1. / 31. 1.
Vlčí Hora, Zahrady: 28. 1. / 11. 2.
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

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

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 

Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství,Retrostipendia 
houskova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238

Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO – SO - 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO – PÁ 12:00 - 14:00 
příprava do školy

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

Odlehčovací služba
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302  
hanzlicek@komunitnicentrum.com  

Komunitní práce
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010

Půjčovna kostýmů 
pro malé děti
telefon 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Vánoční hra v kině

Solideo potěšilo diváky čtvrtým 
adventním koncertem

Třetí adventní neděli jsme se sešli spolu s folklorními 

soubory Dykyta a  Dykytka a  s  jejich hostem 

Krásnolipským komorním sborem v  sále kina. 

Příjemnou vánoční atmosféru dokonale navodili 

svou „Vánoční hrou“. Zazněly samozřejmě i písničky 

a skladby s vánoční tematikou a nechyběly ani všem 

známé koledy, a  tak jsme si všichni připomněli, že 

se Vánoce kvapem blíží. Měli jsme možnost ocenit 

nejen perfektní připravenost všech vystupujících, 

ale i  to, co z  nich vyzařuje – láska k  našim 

tradicím. Děkujeme oběma folklorním souborům 

i  komornímu sboru za krásné vánoční odpoledne 

a  přejeme jim hodně úspěchů a  síly do další 

společné práce. Velmi si ceníme i  toho, že výtěžek 

z  dobrovolného vstupného věnovali na opravu 

Dittrichovy hrobky. Ještě jednou díky.

Alena Starostová

Směsí koled a  vánočních písní z  období gotiky, 
baroka a  renesance v  provedení souboru Solideo 
vyvrcholila série letošních krásnolipských 

adventních koncertů. Pěkně navštívený koncert 
v  předvečer Vánoc byl milou tečkou za letošním 
pestrým a bohatým kulturním programem.
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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!

Asistent prevence kriminality
KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat 

našeho asistenta prevence kriminality 

na tomto telefonním čísle: 723 255 954. 

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

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

Turistické 
adventní trhy

Předvánoční potěšení

Česko zpívalo 
koledy, zpívalo 
se i v Krásné Lípě

V sobotu 15. 12. 2018 na krásnolipském náměstí 

bylo možné koupit vánoční stromky, u stánku si dát 

něco k jídlu nebo na zahřátí. V přízemí Aparthotelu 

Lípa zase pořídit třeba nějaký dárek. Prodejců 

bylo hodně a  nabídka bohatá. Konaly se zde 

totiž turistické adventní trhy, které ve spolupráci 

s Technickými službami města Krásná Lípa pořádali 

krásnolipští turisté.

I v  minulém roce přišly děti z  mateřských školek zpříjemnit předvánoční čas našim seniorům v  domech 
s pečovatelskou službou. 18. prosince 2018 vystoupily v modrém domě děti z MŠ Sluníčko, následující den 
ve žlutém domě děti z MŠ Motýlek. Obyvatele domů potěšily pohádkou, říkankou i koledami. Vystoupení 
byla opět nádherná, moc děkujeme.

Na Křinickém náměstí u  vánočního stromu se ve 

středu 12. prosince 2018 zpívalo. Přidali jsme se 

tak k  sedmému ročníku akce Česko zpívá koledy 

s  Deníkem. Zajímavé na této akci je, že se zpívají 

ve stejný den a  stejnou hodinu stejné koledy i  na 

mnoha dalších místech.
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Radnicí zněly koledy Ocenění pro starostu

Dostali jsme velmi neobvyklou "Péefku"

Poděkování

Prohlubujeme 
přeshraniční spolupráci

Nový rok jsme 
přivítali ohňostrojem

Děti z  naší základní školy ze třídy paní učitelky 
Renáty Hegnerové nám přišly 20. prosince 2018 
zazpívat pásmo vánočních koled. Bylo to krásné, 
děkujeme! Za odměnu si všichni odnesli malou 
pozornost.

Na v  minulém roce poslední schůzi starostů 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska, která se konala 
13. prosince ve Chřibské, byla mimo jiné starostovi 
Krásné Lípy Janu Kolářovi předána „Milanova cena“. 

Ocenění bylo uděleno za aktivní činnost k zachování 
akutní péče ve Šluknovském výběžku, konkrétně 
nemocnice v Rumburku.

Zdroj: http://www.sprs.cz

Mimořádný um krásnolipských pletařů nám neobvyklou formou představil pan Martin Veselík, nový majitel 
fi rmy Novia Fashion, s. r. o. Pletený obraz 145 x 80 cm, ze směsi vlny a bavlny s motivem Křinického náměstí.

Vážení členové a  přátelé turistiky, jménem výboru 
Klubu českých turistů v  Krásné Lípě vám všem 
srdečně děkuji za fi nanční podporu v  soutěži 
„ČSOB pomáhá regionům“. V  této soutěži jsme se 
v Ústeckém kraji s projektem na vybudováním první 

vozíčkářské trasy pro invalidy umístili na 1. místě 
a díky vám všem jsme získali na tento projekt celkem 
27 250 Kč. Trasa pro vozíčkáře bude vybudována do 
konce listopadu letošního roku.

Za výbor KČT Krásná Lípa Mikuláš Peterka

S panem Schmidt-Doll, ředitelem Kultur-und 
Torismusgesellschaft Pirna jsme 19. prosince 2018 
podepsali partnerskou spolupráci na přeshraničním 
projektu s  názvem Hudba nás spojuje. V  rámci 
projektu fi nancovaného z  EU chceme mj. vydat 
další publikaci o  našem významném hudeníkovi 
Augustovi Stradalovi.

I město se přidalo k  oslavám Nového roku. 
1. ledna v 18:00 byl na hrázi rybníka Cimrák odpálen 
novoroční ohňostroj. Tradiční akce každoročně na 
hráz přiláká řadu diváků včetně dětí.

Na fotografi i bývalý znělcový lom, jedno ze 
zajímavých míst v  okolí Krásné Lípy kudy povede 
i trasa pro vozíčkáře.
Díky fi nanční podpoře veřejnosti se vozíčkářská 
trasa v  programu „ČSOB pomáhá regionům“ 
v  Ústeckém kraji umístila na 1. místě. K  penězům 
věnovaných veřejností tak přibylo dalších 50 tis., 
které vítěznému projektu darovala ČSOB. Celkem 
se tak krásnolipským turistům prostřednictvím 
programu „ČSOB pomáhá regionům“ podařilo na 
projekt získat 77 250 Kč.
Na vytvoření trasy spolupracují město Krásná 
Lípa, KČT Krásná Lípa a  Ústecký kraj. Celkové 

náklady se předpokládají ve výši zhruba 300 tis. 
korun. Část formou dotace poskytne Ústecký kraj, 
další prostředky budou hrazeny KČT Krásná Lípa 
a  z  rozpočtu města Krásná Lípa. Cílem je vytvořit 
značenou trasu pro zdatné vozíčkáře, vozíčkáře 
s doprovodem, handbiky apod. Trasa se bude skládat 
z  okruhu dlouhého 8,8 km a  spojky do Jiřetína 
pod Jedlovou dlouhé 4,7 km. Propojí tak i  České 
Švýcarsko s  Lužickými horami. Kromě vyznačení 
směrovkami bude doplněna informačními panely 
a sezeními, bude potřeba zpevnit část komunikace, 
upravit sjezd z chodníku a objezd závory a další… 
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Těžký sníh a výpadek proudu 
způsobily pád sportovní haly 

Šťastná osmnáctka z rumburského gymnázia 
zamířila do Prahy

Předvánoční čas IV. B

Sněhová kalamita, která v  prosinci zasáhla Česko, 
způsobila řadu problémů i  v  Krásné Lípě. Výpadky 
v  dodávkách proudu, problémy na silnicích, pod 
tíhou sněhu padající větvě i  stromy… A  právě 
kombinace těžkého sněhu a  výpadek proudu 

způsobila v  noci z  úterý 11. prosince na středu 
pád nafukovací haly ve sportovním areálu. Správci 
areálu společně s  pracovníky technických služeb 
se podařilo halu opět uvést do provozu ve pátek 
14. prosince.

V prosinci se početná skupina studentů a  studentek z  Gymnázia Rumburk 
zapojených do programu osobnostního rozvoje DofE vydala do Prahy na 
předávání bronzových a  stříbrných odznaků. Slavnostní ceremonie, která se 
tentokrát konala v  Brožíkově sále Staroměstské radnice, byla jejich odměnou 
za několikaměsíční úsilí, kdy se věnovali rozvoji svého talentu, sportovních 
schopností i  dobrovolnické práci. Tentokrát vyrazila z  Rumburku početná 
skupina čítající 18 úspěšných absolventů programu spolu s vedoucím místního 
centra DofE na gymnáziu, Markem Winterem. Tři z účastníků obdrželi z  rukou 
ředitele programu Tomáše Vokáče a  módní návrhářky Kláry Nademlýnské, 
patronky programu, odznaky stříbrné, ti ostatní si „zatím“ odvezli odznaky 
bronzové, ale i oni mají v plánu v programu pokračovat a posunout se na úroveň 
vyšší.
Co studentům zapojení do programu přineslo, vám odhalí následující řádky…
Do DofE jsem se přihlásila, protože si myslím, že díky DofE se učím vytrvat ve 
věcech, a to mi může pomoct v budoucnosti. Díky DofE mám mnoho skvělých 
zážitků a jsem ráda, že mohu být součástí takového skvělého projektu. 
(Petra Krištofová, 5. A)
Celá ceremonie se mi moc líbila, probíhala v  hezkém prostoru a  byli tam 
příjemní lidé. Jedním důvodem, proč jsem se do DofE přihlásila, byla prezentace 
učitelů. Oslovilo mě to a zdálo se mi, že je to skvělá příležitost, jak se zdokonalit 
v  různých aktivitách. Nejvíce mě zaujala závěrečná expedice, při které získáte 
nezapomenutelné zážitky, a  nejdůležitější na tom jsou lidé, se kterými si 

budete rozumět. Svou expedici jsem strávila se svými kamarády a  byli jsme 
ve Šluknovském výběžku. Zapojení do tohoto projektu bych určitě doporučila 
a hlavně lidem, kteří chtějí zkoušet nové věci. (Eliška Radová, 5. A)

Lenka Nedvídková

Měsíc prosinec je spojován s  adventním obdobím 
a přípravou na Vánoce. Je to také čas, kdybychom 
neměli myslet jen na sebe, ale snažit se potěšit 
ostatní. A o to my jsme se opravdu snažili. Sobě jsme 
udělali radost, že jsme navštívili výstavu Betlémů 
v  Jiříkově, kde nás srdečně přivítali manželé 
Podzimkovi a  následně jsme navštívili Muzeum 
v Rumburku, kde se o nás opět postarala pěkným 
výkladem paní Lišková a  ukázala nové expozice 
betlémářské, ale i nádhernou výstavu hodin.
Ve škole si advent připomínáme zpíváním krásných 
koled, a abychom si to nenechali jen pro sebe, ale 
svým zpěvem potěšili více lidí, navštívili jsme, tak 
jako každý předvánoční čas, Domov se zvláštním 
režimem v  Krásné Lípě. Tam jsme si společně 
s uživateli zazpívali, ale i zatancovali.
Těsně před Vánocemi jsme se také zastavili na 
schodech Radnice, kde jsme potěšili všechny 
zaměstnance společně s  panem starostou. Také 
oni nás překvapili, že si s  námi zazpívali jednu 
z krásných koled.
Nejen zpíváním jsme rozehřáli srdíčka, ale také 
jsme se zapojili do rozdávání dárečků – přání v akci 
Ježíškova vnoučata, kdy jsme paní Jiřince zaslali svá 
vánoční výtvarná díla, tak jak si to přála.
Těší nás, že jsme v tomto krásném čase také zapálili 
v  srdcích plamínky pokoje, lásky, spokojenosti 
a  naděje. Přejeme si, abychom tyto plamínky 
udržovali i nadále po celý nový rok 2019.

Žáci IV. B s paní uč. Mgr. Renátou Hegnerovou

Knihovničky a knihy - dar pana Zdeňka Nováka pro naše seniory v DPS už dělají radost!
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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

V lednu na Šluknovsko za betlémy
Šluknovsko patřilo před rokem 1945 k  regionům 
s  velkou betlemářskou tradicí. Díky muzejním 
sbírkám, dochovaným kostelním betlémům 
a soudobým řezbářům se za jesličkami putuje i dnes. 
V  regionu zvaném kdysi Böhmisches Niederland 
se hojně vyřezávali fi gurky a  malovala plátna 
znázorňující krajinu v  okolí Betléma. Jesličky se 
stavěly v  kostelech i  v  soukromí. Zájemci betlémy 
navštěvovali až do Hromnic - do 2. 2., kdy se 
slaví svátek Uvedení Páně do chrámu. Tradice se 
dochovala dodnes. Za betlémy se dá v lednu putovat 
do Rumburku, Jiříkova, Mikulášovic a Šluknova.
Klášterní betlém z roku 1922 je možné od úterý do 
soboty navštívit v kostele sv. Vavřince v Rumburku. 
Jesličky v  orientálním stylu patří k  nejrozsáhlejším 
v  regionu, během vystavení se třikrát promění 
výjevy. Po úvodním narození Ježíše se nyní 
představuje scéna klanění Tří králů a od 26. 1. 2019 
se vystavují fi gurky představující útěk Svaté rodiny 
do Egypta. Dětské betlémy se nachází v  ambitu 
Lorety Rumburk. Zde je možné zhlédnout i výstavu 
fotografi í Iva Šafuse zachycující snímky jesliček ze 
Šluknovska. Výstavu Kouzlo betlémů aneb Vánoce 
štětcem Jiřího Škopka pořádá až do začátku února 
Muzeum v  Rumburku. Výstavu doplňují historické 
jesličky z  muzejních sbírek a  betlémy zapůjčené 

regionálními autory. 
Po telefonické objednávce lze v  lednu navštívit 
i  výstavní místnost Spolku jiříkovských betlemářů 
v  bývalé spořitelně v  Jiříkově. Představují se tu 
části dochovaných betlémů od místních řezbářů 
doplněné nově zhotovenými jesličkami. 
O  víkendu 19. 1. a  20. 1. 2019 zpřístupní 
Římskokatolická farnost Mikulášovice a  Spolek 
Nixdorf výstavu betlémů v  kostele sv. Mikuláše 
v  Mikulášovicích. Víkendovou výstavu jesliček 
připravil Roman Klinger se svými spolupracovníky. 
Přístupná je v  sobotu 19. 1. 2019 od 10.00 do 
18.00 hod. a v neděli 20. 1. 2019 mezi 10.00 až 14.30 
a  následně po mši svaté od 15.30 do 18.00 hod. 
K vidění tu bude mimo jiné původní kostelní betlém 
z  roku 1927, který vyřezal Franz Rosche z  Rožan. 
Po letech, kdy byl nezvěstný, se dočkal záchrany 
a doplnění, opět se staví od roku 2018. 
Výstavu betlémů hostí do 27. 1. 2019 barokní kostel 
sv. Václava a přilehlá fara ve Šluknově. Jesličky jsou 
přístupné každou neděli a  ve svátek od 14.00 do 
16.00 hod. Prohlídky doprovází hra na varhany 
a zpěv. Pro kostelní betlém z 20. a 30. let 20. století je 
typická betlémská krajina vytónovaná z  barevných 
pilin.

Klára Mágrová

Klášterní kostel sv. Vavřince v Rumburku
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. 
Více www.loretarumburk.cz

Loreta Rumburk
1. 12. 2018 - 2. 2. 2019, 
úterý – sobota, 9.00 – 16.00 hod. 
Dětské betlémy v Loretě Rumburk
Výstava jesliček vyrobených dětmi ze Šluknovska. 
Výstava v  ambitu památky ukazuje nápadité 
jesličky vyrobené z  keramiky, dřeva a  papíru. Více 
www.loretarumburk.cz

Bývalá spořitelna v Jiříkově
leden 2019
Výstava betlémů 
Ve výstavní místnosti Spolku jiříkovských betlémářů 
se představují historické jesličky i  díla současných 
řezbářů včetně ukázek dětských prací a  galerie 

řezbářů do roku 1945. Vstupné dobrovolné. Nutná 
předchozí telefonická objednávka prohlídky: 
+420 736 482 500 

Kostel sv. Mikuláš v Mikulášovicích
sobota 19. 1. 2019, 10.00-18.00 hod., neděle 
20. 1. 2019, 10.00-14.30, 15.30-18.00 hod.
Výstava betlémů 
Pořádá ŘKF Mikulášovice, Spolek Nixdorf a  Roman 

Klinger. Vstupné 25 Kč. Děti zdarma

Kostel sv. Václava a fara ve Šluknově
24. 12. 2018 - 27. 1. 2019, 
vždy neděle, 14.00-16.00 hod. 
Výstava betlémů
Prohlídky betlémů doprovází hra na varhany a zpěv. 
Pořádá ŘKF Šluknov. Vstupné dobrovolné

Kalendář akcí na 1. čtvrletí roku 2019
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USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 17. 12. 2018 

Složení slibu  - Usnesení ZM č. 2 – 01/2018 
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib složil Petr 
Semelka.
Zpráva úkoly ZM - Usnesení ZM č. 2 – 02/2018 
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 20. ZM. 
Kompetence starosty a místostarostů
Usnesení ZM č. 2 – 03/2018 
ZM schvaluje rozdělení úkolů, kompetencí a  věcné náplně 
starosty města a místostarostů města v souladu se zákonem 
č. 128/2000 b., o obcích v platném znění, dle předloženého 
návrhu. 
Jmenování členů kontrolního výboru 
Usnesení ZM č. 2 – 04/2018 
ZM jmenuje členy svého kontrolního výboru dle předloženého 
návrhu. 
Jmenování členů fi nančního výboru
Usnesení ZM č. 2 – 05/2018 
ZM jmenuje členy svého fi nančního výboru dle předložené-
ho návrhu.  
Plán jednání ZM na rok 2019  - Usnesení ZM č. 2 – 06/2018 
ZM schvaluje plán jednání ZM na rok 2019 dle upravené pří-
lohy. 
12. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Usnesení ZM č. 2 – 07/2018 
ZM schvaluje 12. rozpočtové opatření rozpočtu města dle 
předloženého návrhu.  
Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2019 
Usnesení ZM č. 2 – 08/2018 
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2019 v zá-
vazných ukazatelích rozpočtu, kterými jsou příjmy a výdaje 
jednotlivých organizačních složek v členění na provozní a in-
vestiční prostředky a účelově vázané prostředky jednotlivých 
akcí dle předloženého návrhu. 
Rozpočtová opatření - kompetence  
Usnesení ZM č. 2 – 09/2018 
ZM schvaluje v  souladu s  § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kom-
petence rady města k  provádění rozpočtových opatření 
v předloženém rozsahu:
a)  navýšení závazných ukazatelů v  rámci třídy 2 (nedaňové 

příjmy) a  třídy 3 (kapitálové příjmy) do výše 300.000 Kč 
mezi jednotlivými jednáními zastupitelstva, které smí 
RM zapojit do výdajů prostřednictvím provozní nebo 
I. rozpočtové rezervy a  neomezeně na  výdaje účelově 
určených darů. V  případech havárií, odvrácení možných 
škod nebo stavu nouze, kdy jde o výdaj nutný k zajištění 
chodu města, v  případech pokut, penále nebo výdajů, 
jejichž včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací 
a schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má pou-
ze formální charakter, protože výdaj musí být realizován, 
není navýšení závazného ukazatele limitováno.

b)  změnu závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (dotace) u roz-
počtového zapojení dotací v  případě, že ZM schválilo 
účast obce v dotačním titulu nebo jsou transfery poskyto-
vány na základě právních předpisů a jsou zúčtovávány se 
státním či jiným veřejným rozpočtem. Tyto prostředky RM 
zapojuje do výdajů. 

c)  přijetí a přeposílání průtokových dotací příspěvkovým or-
ganizacím města.

d)  změny v  položkách 1122 a  5365 vlivem zobrazení v  roz-
počtu daně z  příjmů právnických osob, kde je poplatní-
kem obec a zároveň je i příjemcem sdílené daně.

e)  přesuny v rámci jedné organizace mezi běžnými a inves-
tičními výdaji u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, 
ale u  kterých je po uskutečnění výdajů nutné provést 
správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou. 

f )  v  případě potřeby schválení posledního rozpočtového 
opatření roku v souvislosti se zúčtováním vztahů se stát-
ním nebo jiným veřejným rozpočtem.

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2022 
Usnesení ZM č. 2 – 10/2018 
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 
2022 v předloženém znění.  
Členské příspěvky - Usnesení ZM č. 2 – 11/2018 
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 
2019 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 26 450 Kč,
2) MAS Český sever ve výši 500 Kč,
3) DMO Lužické a Žitavské hory ve výši 20 000 Kč.

Kompetence ke zhodnocování fi nančních prostředků 
Usnesení ZM č. 2 – 12/2018 
ZM schvaluje využití volných fi nančních prostředků města 
Krásná Lípa ke zhodnocování do max. výše 5 mil. Kč a pově-
řuje RM k tomuto nakládání. 
Rozhodnutí předsedy ÚOHS - kanalizace 
Usnesení ZM č. 2 – 13/2018 
ZM bere na vědomí Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, kterým zamítl námi podaný rozklad 
proti výroku I, který tím potvrdil v původní verzi, zrušil výrok 
II a změnil výrok III původního Rozhodnutí ÚOHS z 11/2014. 
ZM schvaluje podání žaloby proti tomuto rozhodnutí ke Kraj-
skému soudu v Brně.
 Dotace na bezplatný veřejný internet
Usnesení ZM č. 2 – 14/2018 
ZM schvaluje přijetí dotace od Evropské komise ve výši 15 
000 EUR na zřízení bezplatného připojení k  internetu ve 
vnitřních a venkovních veřejných prostorách města a realiza-
ci tohoto projektu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2019
Usnesení ZM č. 2 – 15/2018 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje 
v hlavní činnosti příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
pro rok 2019 v celkové výši 1 147 tis. Kč. ZM schvaluje poskyt-
nutí neinvestičního příspěvku na provozní výdaje jednorázo-
vě v měsíci lednu 2019.
 Kostka Krásná Lípa, p. o. - vratný příspěvek 2019 
Usnesení ZM č. 2 – 16/2018 
ZM schvaluje poskytnutí vratného příspěvku příspěvkové 
organizaci Kostka Krásná Lípa do výše 600 000 Kč pro rok 
2019 na zajištění předfi nancování projektů, se splatností do 
31. 12. 2019.
 ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2019
Usnesení ZM č. 2 – 17/2018 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje 
v  hlavní činnosti příspěvkové organizace Základní škola 
a  Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2019 v  celkové výši 5 
400 tis. Kč. 
Dodatek č. 3 zřizovací listiny ZŠ a MŠ p. o.
Usnesení ZM č. 2 – 18/2018 
ZM schvaluje Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa dle před-
loženého návrhu. 
Nemovitosti - prodej objektu Masarykova 16/1 
Usnesení ZM č. 2 – 19/2018 
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 16 na st. p. č. 272 a st. p. č. 
272, vše k. ú. Krásná Lípa, ulice Masarykova, Andree Doškové, 
bytem Pletařská 20/1, Krásná Lípa, z důvodu nízké nabídnuté 
kupní ceny. 
Nemovitosti - převod členských práv a povinností k bytu 
Usnesení ZM č. 2 – 20/2018 
ZM schvaluje převod členských práv a  povinností k  bytu č. 
19, Nemocniční 1063/28, za cenu 350 000 Kč na Irenu Novou, 
bytem Pražská 944/37, Krásná Lípa a  Radka Švagra, bytem 
Kovářská 17, Praha 9 - Libeň. Irena Nová a Radek Švagr uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem členských práv a povin-
ností. 
Zrušení usnesení o prodeji pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 21/2018 
ZM ruší usnesení ZM č. 20-14/2018 ze dne 10. 9. 2018 o pro-
deji části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa z důvodu odstou-
pení žadatele. 
Zrušení usnesení o prodeji pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 22/2018 
ZM ruší usnesení ZM č. 20-12/2018 ze dne 10. 9. 2018 o pro-
deji části p. p. č. 441/2, p. p. č. 441/10, p. p. č. 439/1 a části p. 
p. č. 440, vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu odstoupení žadatele.  
Zrušení usnesení o prodeji pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 23/2018 
ZM ruší usnesení ZM č. 13-32/2017 ze dne 13. 3. 2017 o pro-
deji p. p. č. 3040/1 a části p. p. č. 712/2, vše k. ú. Krásná Lípa. 
Prodej p. p. č. 3040/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 24/2018 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3040/1 o  výměře 214 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Milanu a  Haně Rou-
bíčkovým, bytem Vysočanská 236/99, Praha za cenu 9 630 Kč 
za podmínky, že jako přístup k objektu kupujících bude vyu-
žívána pouze komunikace v ul. Studánecká. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.
 Prodej části p. p. č. 1868/4 a 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 2 – 25/2018 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1868/4 a části p. p. č. 1857/9 
o celkové výměře 1686 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem vý-
stavby rodinného domu Jakubu Honovi, bytem Chřibská 303 
za cenu 108 600 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad zá-
kladní výměru 48 600 Kč). Prodej bude realizován podle čl. 2 
odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 26/2018 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2329/1 o výměře 1130 m2, k. 
ú. Krásná Lípa (dle GP nově vzniklá p. p. č. 2329/15) za účelem 
výstavby rodinného domu Pavlu Arnoštovi, bytem Jiráskova 
841, Nový Bor a  Veronice Arnoštové, bytem Humpolecká 
507/11, Liberec za cenu 56 500 Kč. Prodej bude realizován 
podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání ne-
movitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 27/2018 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1857/9 o výměře 1406 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Mgr. 
Pavlíně a  Jiřímu Malypetrovým, bytem Studánecká 666/4, 
Krásná Lípa za cenu 80 600 Kč (do základní výměry 60 000 
Kč, nad základní výměru 20 600 Kč). Prodej bude realizován 
podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré nákla-
dy s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 2 – 28/2018 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1191/1 o výměře 670 m2, k. ú. 
Vlčí Hora Lubošovi a Ivetě Zemanovým, oba bytem Pod Oře-
chovkou 27, Praha z důvodu zachování pozemku pro potřeby 
města.  
Prodej p. p. č 2350, p. p. č. 2351 a p. p. č. 2349/4, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 2 – 29/2018 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2350 o výměře 918 m2, p. p. č. 
2351 o výměře 821 m2 a p. p. č. 2349/4 o výměře 1231 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa Ondřeji a Pavlíně Mašíkovým, oba bytem 
Kvapilova 767/7, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků 
pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 30/2018 
ZM na základě usnesení RM č. 71-07/2018 ze dne 15. 10. 2018 
neschvaluje 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.
 Dopravně bezpečnostní situace v Krásné Lípě 
Usnesení ZM č. 2 – 31/2018 
ZM bere na vědomí korespondenci starosty města Jana Ko-
láře a plk. JUDr. Alice Zemanové, vedoucí Územního odboru 
PČR Děčín ve věci zhoršující se dopravně bezpečnostní situa-
ce zejména na příjezdových komunikacích města. 
Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná 
Lípa - chodník Křižíkova - Usnesení ZM č. 2 – 32/2018 
ZM schvaluje podání žádosti na projekt „ Zvýšení bezpečnos-
ti dopravy na území města Krásná Lípa - chodník Křižíkova“ 
v rámci výzvy MAS Český sever - Udržitelná doprava v MAS 
Český sever. ZM schvaluje předfi nancování tohoto projektu 
z rozpočtu města. 
Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná 
Lípa - chodník Masarykova k  nádraží ČD - Usnesení ZM 
č. 2 – 33/2018 
ZM schvaluje podání žádosti na projekt „Zvýšení bezpečnosti 
dopravy na území města Krásná Lípa - chodník Masarykova 
k  nádraží ČD“ v  rámci výzvy MAS Český sever - Udržitelná 
doprava v  MAS Český sever. ZM schvaluje předfi nancování 
tohoto projektu z rozpočtu města. 
Obnova místní komunikace Dlouhý Důl 
Usnesení ZM č. 2 – 34/2018 
ZM schvaluje podání žádosti o  dotaci na projekt „Obnova 
místní komunikace Dlouhý Důl“ v rámci výzvy MMR ČR z pod-
programu Podpora obcí s 3001 - 10000 obyvateli, dotační ti-
tul 117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací. ZM 
schvaluje předfi nancování tohoto projektu z rozpočtu města. 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
Usnesení ZM č. 2 – 35/2018 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služeb-
nosti č. 2018/10/15 - 395 na zemní kabelové vedení v  ul. 
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I. Hlavní program
Závěry z jednání 2. ZM  - Usnesení RM č. 4 – 01/2018   
RM projednala průběh a závěry z jednání 2. ZM.  
III. Různé
Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem pozemku - Usnesení RM č. 4 – 02/2018   
RM schvaluje prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2023 u smluv o nájmu pozemků dle při-
loženého seznamu. V případě zájmu o odkoupení pozemku pro výstavbu nebo v případě 
veřejného zájmu je výpovědní doba stanovena na 3 měsíce.
Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem pozemku - Usnesení RM č. 4 – 03/2018  
RM neschvaluje prodloužení smluv na pronájem pozemků u těchto nájemců:
-  2009/23/25-133 - nájemce Roman Miko, Frindova 14, Krásná Lípa,
-  2017/23/15-78 - nájemce Mgr. Jana Moravcová, bytem Partyzánů 1615, Varnsdorf,
-  98/23/70/020 - nájemce Margita Hryzáková, bytem Pražská 2956, Varnsdorf.
 Pronájem pozemku (zahrádka – sídliště) - vyhlášení - Usnesení RM č. 4 – 04/2018   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. p. č. 1297 o výměře 450 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 4 – 05/2018   
RM odstupuje podle odst. V od smlouvy o nájmu pozemků č. 2018/23/15 - 278 na proná-
jem pozemků p. p. č. 2290 a p. p. č. 2291/1 a od smlouvy o nájmu pozemků č. 2016/23/15 
- 131 na pronájem pozemku p. p. č. 2289 (nájemce Jiří Procházka, Dukelská 706/3, Krásná 
Lípa) vše k. ú. Krásná Lípa ke dni 12. 2. 2019 z důvodu podání žádosti o koupi uvedených 
pozemků pro výstavbu rodinného domu. 
Sběrný dvůr Krásná Lípa - Usnesení RM č. 4 – 06/2018   
RM schvaluje výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace pro zjednodušené 
podlimitní řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb. na realizaci díla „Sběrný dvůr 
Krásná Lípa“, dle předloženého návrhu. 
Přístavba a stavební úpravy tělocvičny v Krásné Lípě - parní 
kabina - dodatek č. 1 - Usnesení RM č. 4 – 07/2018   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 2018/33/14 - 350 s  Adamem Koutným, 
Česká 4751, Zlín, IČ 73836842 na dodávku parní kabiny do nově budované přístavby tělo-
cvičny v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu. 
T-KLUB Krásná Lípa - dodatek č. 1 - Usnesení RM č. 4 – 08/2018   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/11/14 - 143 s fi rmou Stavební spo-
lečnost JK spol. s r. o., Úvoz 252, Jílové - Martiněves, IČ 01739565 na realizaci díla „T-KLUB 
Krásná Lípa“, dle předloženého návrhu. 
Odběr využitelných složek komunálního odpadu - Dodatek č. 2 - Usnesení RM č. 4 
– 09/2018   
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2003/19/19 - 626, o odběru využitelných složek 
komunálního odpadu s fi rmou Pro EKO Varnsdorf s r. o., IČ 25036149 se sídlem gen. Svo-
body 1906, Varnsdorf. 
Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Usnesení RM č. 4 – 10/2018   
RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu č. 2018/19/29 - 436 na 
koncertní vystoupení s názvem Věra Klásková - Irské balady, které se uskuteční dne 2. 8. 
2019 s Mgr. Věrou Kláskovou, Střelnice 2282, Česká Lípa, IČ 13914235, dle přílohy. 
Sponzorský dar  - Usnesení RM č. 4 – 11/2018   
RM schvaluje uzavření sponzorské smlouvy č. 2018/13/21 - 430 na poskytnutí sponzor-
ského daru na 27. reprezentační ples měst mezi městem Krásná Lípa a fi rmou Eurometal-
group, s. r. o., Stradalova 313, Krásná Lípa, IČ 27290433. 
Dispoziční oprávnění 2019 - Usnesení RM č. 4 – 12/2018   
RM schvaluje dispoziční oprávnění k organizačním složkám a účelovým akcím dle před-
loženého návrhu. 
Likvidační komise - Usnesení RM č. 4 – 13/2018   
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Zapůjčení prostor KD  - Usnesení RM č. 4 – 14/2018   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu MC Beruška na Burzu dětské-
ho oblečení a hraček ve dnech 19. - 20. 9. 2019.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu ZUŠ Rumburk na vánoční 
koncert žáků ZŠ Krásná Lípa dne 18. 12. 2018. 
Platový výměr  - Usnesení RM č. 4 – 15/2018   
RM schvaluje v souladu s novelou nařízením vlády č. 341/2017 Sb., Nařízení vlády o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách platový výměr RNDr. Ivaně Preyové, 
ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa s účinností od 1. 1. 2019, dle 
předloženého návrhu. 
Podporované byty - Usnesení RM č. 4 – 16/2018   
RM projednala žádost společnosti VENDUTO s. r. o. se sídlem Branická 213/53, Praha 4, IČ 
03331652 o kladné stanovisko k záměru výstavby a provozování souboru podporovaných 
bytů v budově č. p. 946 (součástí pozemku st. p. č. 852/2, k. ú. Krásná Lípa), Krásná Lípa.
RM schvaluje udělení souhlasu za podmínky, že se tento záměr uskuteční v souladu s pod-
mínkami dotačního programu MMR ČR, 117D0640 Podporované byty 2019. 
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ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru  - Usnesení RM č. 4 – 17/2018   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. uzavře-
ní darovací smlouvy s fi rmou Josef Drobeček, se sídlem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa a přijetí 
daru dle přílohy.  
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - rozpočet 2019  - Usnesení RM č. 4 – 18/2018   
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. 
o. pro rok 2019 dle předloženého návrhu. 
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Krásná Lípa, p. o. dle předloženého návrhu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočet 2019  - Usnesení RM č. 4 – 19/2018   
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. na rok 2019 dle před-
loženého návrhu. RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kostka 
Krásná Lípa, p. o. dle předloženého návrhu. 
Kulturní dům leden 2019 - Usnesení RM č. 4 – 20/2018   
RM schvaluje využití kulturního domu na měsíc leden 2019.  
Zpráva o plnění úkolů  - Usnesení RM č. 4 – 21/2018   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 2. RM. 
IV. Informace
Informace  
RM projednala následující informace:
-  ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 6. 12. 

2018,
-  Dopis od Omnium z. s. ze dne 9. 12. 2018 ve věci Dittrichovy hrobky, 
-  Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 10. 12. 2018, 
-  Zápis z jednání Společenské komise ze dne 11. 12. 2018 

Jan Kolář
Jana Drobečková

Kyjovská se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín.  
Dotační program na opravy fasád střech a  oplocení 
v roce 2019 
Usnesení ZM č. 2 – 36/2018 
ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád, střech 
a oplocení v roce 2019, dle předloženého návrhu.  
Dotační program spolky - Usnesení ZM č. 2 – 37/2018 
ZM schvaluje Dotační program na podporu kulturní, sportov-

ní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v  roce 2019, dle 
předloženého návrhu.  
Veřejnoprávní smlouva s obcí Doubice - přestupky 
Usnesení ZM č. 2 – 38/2018 
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2018/15/11 - 
322 na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkového 
řízení mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice, dle předlo-
ženého návrhu. 

Krásná Lípa - digitalizace kina 2018 
Usnesení ZM č. 2 – 39/2018 
ZM ruší usnesení ZM č. 20 - 25/2018 ve věci přijetí dotace na 
projekt 
Krásná Lípa - Digitalizace 2018 a  schvaluje dotaci na tento 
projekt nepřijmout.  

Starosta města Jan Kolář
Místostarostka města Jana Drobečková

Ověřovatel zápisu: Jiří Podhorský, Václav Danita  


