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č. 593 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Pondělí 29. července 2019

Příští číslo vyjde za dva týdny

V úterý 9. 7. 2019 
zemřel pan Mgr. Milan Sudek,
dlouholetý starosta města, zastupitel, pedagog, 
muzikant, skvělý vypravěč, nepřehlédnutelná 
osobnost našeho města

Milan Sudek se narodil 16. dubna 1935. Po matu-

ritě vystudoval Pedagogickou fakultu v  Ústí nad 

Labem. Od roku 1954 do roku 1994 učil postupně 

na školách v  Krásném Buku, Dolním Podluží, Vlčí 

Hoře, Starých Křečanech a v Krásné Lípě, kde vedl 

25 let dětský pěvecký sbor Lipka. V letech 1994 až 

2002 vykonával funkci starosty. V  dalších letech 

byl členem rady a zastupitelstva města. Byl sbor-

mistrem Krásnolipského komorního sboru.

V úctě, smutku a v trvalé vzpomínce 

Jan Kolář, starosta města

Stavební sezóna je 
v plném proudu
Rozsáhlá projektová a  investiční příprava z  let mi-
nulých se zúročuje v  průběhu letošního roku. Na 
jaře byl dokončen malý saunový a  wellness areál 
u tělocvičny. Do ostrého provozu bude uveden na 
podzim, se začátkem saunovací sezony. Do provo-
zu jsme uvedli i  veřejné záchodky vestavěné do 
Domu služeb a nabíjecí stanici pro elektromobily. 
Byl také dokončen a uveden do provozu přestavě-
ný T-klub a přilehlé hřiště. V základní škole se roze-
běhla rekonstrukce učebny fyziky a  chemie, jejíž 
součástí je i  vybudování bezbariérového přístupu 
u hlavního vchodu do školy. 
Pozornost věnujeme i  dopravním stavbám. Do-
končena je výstavba nových chodníků na ulicích 
Varnsdorfská (450 m), Pražská (344 m) a Stradalova 
(38 m). Se stavbou je spojena i  výstavba nezbyt-
ných opěrných zídek, oplocení, odkanalizování, 
výsadba zeleně atd.  Ještě proběhnou drobné 
terénní úpravy. Realizace byla možná i díky vstříc-
nosti některých občanů, kteří nám umožnili odkup 
potřebných částí pozemků. V těchto dnech fi nišuje 
i výstavba parkoviště na Pražské ulici u restaurace 
U  Kuruce. Po demolici staré skladovací budovy 
vznikne ve středu města 10 nových parkovacích 
míst se vsakovací vegetační dlažbou. Do budoucna 
bude možné další rozšíření a připravujeme propo-
jení s cyklostezkou k rybníku Cimrák.
V areálu Technických služeb byla zahájena největší 
investiční akce letošního roku – výstavba sběrné-
ho dvora. Součástí je mj. vybudování opěrné zdi 
u  sousedícího penzionu, výstavba zastřešení pro 
speciální odpadové kontejnery, odkanalizování 
a vyasfaltování celého areálu, vč. dvora. Na stavbu 
máme cca 4 měsíce, pak dvůr ještě osadíme po-
třebným vybavením.
Větší opravou prošel i vnější plášť budovy kulturní-
ho domu. Opravili jsme a sjednotili poškozené části 
fasády a soklu, změnili jsme i barevnost. Souběžně 
ještě probíhá generální rekonstrukce bytu správce. 
V nejbližších dnech začneme s výměnou oken v by-
tovém domě Masarykova 2 (ordinace MUDr. Rezko-
vé). Vzhledem k  počtu a  velikosti oken jde o  mi-
mořádně náročnou akci. Současně připravujeme 
úpravu zadního vstupu do objektu, která umožní 
přístup i imobilním spoluobčanům.
Připravujeme realizaci pokládky nových asfalto-
vých povrchů vybraných místních komunikací, a to 
v obvyklém rozsahu 2 mil. Kč. Zároveň naše TS pro-
vádí úpravy mlatových cest. 
Významnou a radostnou je i zahájení rekonstrukce 
mauzolea rodiny Dittrich v městském parku. Po le-
tech úředních tahanic se to nakonec podařilo, pře-
devším díky společnosti OMNIUM, která vzácnou 
hrobku od státu převzala. Snažíme se být maximál-
ně nápomocni s technickou výpomocí. Město také 
věnovalo řezivo potřebné pro vybudování statické-
ho zajištění.

Připravujeme také realizaci výměny svítidel veřej-
ného osvětlení v  okrajových částech města - ve 
Sněžné, Kyjově, Vlčí Hoře a Zahradách. Je připrave-
na i  kompletní obnova veřejného osvětlení v  ulici 
Tyršova, Polní a části Jugoslávské.
Na letošní investiční výdaje máme v rozpočtu měs-
ta vyčleněnu částku cca 38,5 mil. korun.
Takto rozsáhlá aktivita je možná především díky ro-
zumnému hospodaření, kdy se nám daří odkládat 
část fi nančních prostředků na investice, ale přede-

vším aktivnímu a relativně úspěšnému dotačnímu 
managmentu.  A  samozřejmě díky schopnostem 
a nasazení kolegů na radnici, kteří se s námi na pří-
pravě, realizaci a fi nancování investic podílejí.
Souběžně připravujeme i  další investiční a  rozvo-
jové projekty pro další roky. Např. další parkoviště, 
chodníky, přístavbu základní školy, veřejné zdroje 
pitné vody atd. O tom více někdy jindy.

Jan Kolář, starosta města
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Vzpomínka

Dráha národního parku oslavila 
své páté výročí

Byli jsme po téměř půl století nejbližšími spolupra-
covníky a kolegy nezapomenutelného Milana Sud-
ka, ale teď, když na něj máme zavzpomínat, nějak 
scházejí slova. Což o  to, vzpomínek a pocitů je na 
rozdávání, ale srozumitelný a  výstižný text z  nich 
uvít je neskonale těžší, bolí to. Snad to půjde lépe 
o  něco později, až odeznějí bezprostřední pocity 
z jeho náhlého odchodu.
Nedokázali jsme si vůbec představit situaci, jež nás 
zastihla tak nepřipravené. Pravda, každý musíme 
počítat s  tím, že nás osud může kdykoli tvrdě za-
sáhnout, ale když to přijde, je to stejně rána tvrdá 
a dost často i nečekaná.
My jsme byli minulý týden za vnoučaty, vraceli jsme 
se v  pátek, protože v  sobotu měl komorní sbor 
koncertní pěvecké vystoupení na oslavě Dráhy ná-
rodního parku. Odpoledne Milan volal, co je třeba 

ještě zařídit a  teprve v  té chvíli jsme se dozvěděli, 
že je v  nemocnici. Koncert jsme zazpívali, uklidili 
noty a techniku a rozjeli jsme se do nemocnice. Na 
pokoji číslo 73 v prvním patře chirurgie, kde je nyní 
interna, byli dva muži, jeden z nich kolega Sudek. 
Popovídali jsme, viděli jsme, že ho jeho nemoc una-
vuje, ale nic nevypadalo tak kriticky, jak tomu asi už 
bylo. Dokonce od nás přijal čerstvě upečený koláč 
a štrůdl, měl na to chuť. Poreferovali jsme o vystou-
pení, probrali další záležitosti sboru a po delší deba-
tě jsme odešli. O víkendu jsme za ním nejeli, věděli 
jsme, že tam bude rodina i  další lidé, bylo by nás 
tam moc. Řekli jsme si, že pojedeme zase v úterý, 
až si opět odpočine. Přijeli jsme tam asi v tři čtvrtě 
na tři, ale už bylo pozdě. Vlastně bylo právě pozdě. 
V srpnu 1970 jsme se seznámili, brzy jsme se stali 
přáteli, kolegy a spolupracovníky. Jen těch dětí, co 

prošlo oběma školními sbory! Ten obrovský počet 
koncertů, úspěšných soutěžních vystoupení, zá-
jezdů, zkoušek, pěveckých soustředění i drobných 
akcí! Těch rozesmátých dětských srdíček, těch spo-
kojených rodičů! Nakonec nám zbyl jen komorní 
sbor, naštěstí velmi dobrý komorní sbor, ten tady 
bude dál, i díky Milanovi.
Jeho život byl vždy naplněn prací. Prací pro rodinu, 
pro sebe, ale hlavně pro druhé. Dožil se 84 let, ale 
doopravdy odpočívat jsme ho asi nikdy neviděli. 
Člověk, který si zvykne lidem rozdávat krásu, tam 
vždycky přihodí kousíček srdce a něco ze své duše. 
To musí po letech každého unavit!
Stalo se v úterý 9. července 2019.

Jarmila a Karel Jarolímkovi

V sobotu 6. července 2019 jsme společně s městem 
Sebnitz oslavili propojení národních parků České 
a  Saské Švýcarsko železnicí, konkrétně zprůchod-
nění tratí Sebnitz – Dolní Poustevna, které letos 
slaví 5 let. 
V Krásné Lípě oslavy probíhaly na vlakovém nádra-
ží, kam lákal autovláček, historický motoráček i živá 
hudba. Velký zájem byl o okružní jízdy autovláčkem 
s průvodcem, který na trasu z k nádraží do Krásné-
ho Buku, Kyjova, Doubice a zpět vyrazil celkem 4x. 
Cestujícím po Dráze NP se nabídla nevšední příle-

žitost cestovat historickým motoráčkem, rovněž 
s  průvodcem. K  poslechu a  dobré náladě vystou-
pila celá řada hudebních skupin, které doplnilo 
taneční vystoupení mažoretek. Informace o  Dráze 
NP, tipy na výlet, fotografi e atd. zprostředkovávaly 
informační panely nejen na nádraží, ale také na za-
stávkách okružní trasy autovláčku. Nechyběly stán-
ky s  občerstvením, které doplnilo u  dětí oblíbené 
malování na obličej, stánek Klubu českých turistů 
a několik dalších prodejců.

Akce proběhla v  rámci projektu 5 let dráhy národního parku – 5 Jahre Nationalparkbahn, registrační 
č. ERN-0840-CZ-11.02.2019.
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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 

Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství, Retrostipendia 
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

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

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00 
PO - PÁ 14:00 - 17:00 
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 do 6 let  
PO - PÁ 8:00 - 13:00 
hadravova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 020 265

Osobní asistence  
Domácí péče o seniory  
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Komunitní práce
sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

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

Tour de Feminin 2019
Vita Heine, norská závodnice z  týmu Hitec Produ-
cts-Birk Sports zvítězila v  32. ročníku mezinárod-
ního etapového cyklistického závodu žen Tour de 
Feminin – O  cenu Českého Švýcarska. Na druhém 
místě se v celkovém hodnocení umístila polská zá-
vodnice Aurela Nerlo z Pacifi c Nestle Fitness Cycling 
Team a bronz vybojovala Elizaveta Oshurkova z Na-
tional Team Russia.
V hodnocení družstev si nejlépe vedl norský tým Hi-
tec Products-Birk Sports a nejlepší českou závodnicí 

se stala Nikola Bajgerová z týmu Mix Dukla Praha, 
která obsadila 12. místo.
Na start letošního ročníku Tour de Feminin se 
ve  čtvrtek 11. července v   Krásné Lípě postavilo 
158 závodnic z  28 týmů a  závod rozdělený do 
5 etap se jel až do neděle 14. července. Do poslední 
etapy odstartovalo 129 závodnic a cílem jich nako-
nec projelo 120. Celý závod měřil 399,9 km a celko-
vá průměrná rychlost vítězky byla 36,4 km/h.
(Zdroj: www.tourdefeminin.com)

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

SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 1. 8. / 15. 8.
Vlčí Hora, Zahrady: 29. 7. / 12. 8.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3, v objektu ACHP, Čapkova ul. a také na MěÚ, 
dveře č. 5.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP, Čapkova ul. – 
sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny pro 
rekreanty
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00   
PÁ 8:00 – 13:00    
SO v sudém týdnu 8:00 – 11:00   
Mobil: 773 630 563
Provozní doba v Technických službách, Pletařská ul. – výdej pytlů 
na separovaný odpad, pytle a kupóny pro rekreanty, hlášení závad 
v městských bytech 
ÚT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
ST 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00   
ČT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
Uvedená provozní doba platí po dobu rekonstrukce sběrného 
dvora do konce listopadu 2019. Podrobné informace získáte na 
MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS města tel: 773 630 563, 412 354 848
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2019 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na SKO. Zimní svoz 
začíná 1. 10. 2019. 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

Asistent prevence kriminality - KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat našeho asistenta prevence kriminality na  tomto

telefonním čísle: 723 255 954. 

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 do-
hodě
Asistent: Bc. Radim Burkoň, 
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, htt-
ps://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

První etapa a současně i celý závod odstartoval v Krásné Lípě. Byl zde i cíl poslední páté etapy (na fotografi i).

Zanedlouho po projetí závodnic cílem poslední etapy se na Křinickém náměstí konalo slavnostní vyhlášení, 
nejen této etapy, ale i celého závodu.
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Koncert Vladimíra Franze předcházel 
vernisáži výstavy obrazů jeho studentů

Červen 2019 
přepisoval teplotní 
rekordy

Nabídka majitelům 
psů

Vladimír Franz nerozezněl varhany krásnolipského kostela poprvé, také jsme v Krásné Lípě měli možnost 
nahlédnout do jeho výtvarné tvorby. Výstava obrazů jeho studentů tak nabídla zajímavé pokračování – 
další pohled na Vladimíra Franze, tentokrát jako pedagoga.

Po mimořádně chladném průběhu května se min-
ce obrátila a v červnu jsme byli svědky další velké 
meteorologické mimořádnosti. Letošní červen 
přepisoval teplotní rekordy na většině meteorolo-
gických stanic v ČR. Na konci června sahala teplota 
v Polabí dokonce po absolutním teplotním rekor-
du. Mimořádně teplý průběh června byl zazna-
menán i  v  Krásné Lípě. Průměrná teplota +20,0°C 
je bezkonkurenčně nejvyšší od počátku pravidel-
ného měření v roce 2009 a o neuvěřitelných 11°C 
vyšší než v  květnu. Rekordní jsou v  rámci Krásné 
Lípy maximální a minimální měsíční teploty, počty 
letních a tropických dnů a počet tropických nocí.
Srážkově byl červen vzhledem k vysokým teplotám 
slabý a bohužel se vrátily četné problémy spojené 
se suchem.

Období 1.–10. 6.
První červnová dekáda byla teplá s malým množ-
stvím srážek. Hned zpočátku měsíce stoupaly tep-
loty nad letních 25°C. Vysoké teploty se udržovaly 
i  ráno a večer, nejčastěji kolem 19°C. Slabé ochla-
zení dorazilo 7. června, kdy se denní teplotní maxi-
mum zastavilo lehce nad 20°C.

Období 11.–20. 6.
V noci z 10. na 11. června byla zaznamenána prv-
ní tropická noc, která dorazila nejdříve v  historii 
sledování. O  den později byl zaznamenán první 
tropický den letošního roku s maximální teplotou 
+30,2°C. K večeru dorazila konečně pořádná záliv-
ka s úhrnem 29,4 mm. Následovalo teplé a suché 
počasí s denními teplotami nejčastěji kolem 25°C.

Období 21.–30. 6.
Na přelomu druhé a třetí dekády naposledy trochu 
zapršelo, zaznamenáno bylo celkem 13 mm srážek. 
Následující celé tři týdny bohužel nespadla prak-
ticky ani kapka. V závěrečném červnovém období 
byly zaznamenány další tropické dny (26. a 30. 6.), 
v  prvním z  nich bylo naměřeno téměř 33°C. Pod-
statně větší výheň panovala v  Polabí, kde teploty 
stoupaly nad 39°C. Tropická noc byla zaznamenána 
v noci z 25. na 26. 6.

www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému 
majiteli psa, který má u nás zaplacený místní popla-
tek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkremen-
ty. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně 
na radnici, nebo v  kanceláři technických služeb 
v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků 
za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by ne-
věděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout 
instruktážní video z roku 2014, které najde na na-
šich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii 
v menu Život.

Vernisáž výstavy Moře, les aneb uvolněte se prosím, proběhla 8. července 2019 v Domě Českého Švýcarska. Vý-
běr prací studentů 3. ročníku Katedry výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením 
Prof. JUDr. Vladimíra Franze jsme zde pak mohli vidět až do 19. července 2019.

Vernisáži předcházel varhanní koncert Vladimíra Franze v kostele svaté Máří Magdalény.

 
Červen 2019 – 2009 

rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Průměrná 

teplota (°C) 20,0 16,3 16,7 16,0 14,1 15,2 14,4 14,3 14,8 15,0 12,9 

Maximální 
teplota (°C) 32,9 28,3 28,6 31,3 30,1 30,3 30,3 28,3 26,5 26,5 25,1 

Minimální 
teplota (°C) 9,7 6,6 7,7 9,4 5,8 6,2 3,8 2,3 7,3 5,1 1,6 

Maximální 
vlhkost (%) 100 100 100 100 100 100 -- 100 100 97 99 

Minimální 
vlhkost (%) 30 45 33 40 33 40 -- 28 23 35 33 

Max. poryv 
větru (m/s) 12,1 13,9  15,2  13,0  14,3  12,0  13,8  16  15  19  16  

Úhrn 
srážek (mm)  67,6  29,4  106  77  98  43  170  96  67  62  96  

  

Počet dnů letních: 18 | Počet dnů tropických: 3 | Počet tropických nocí: 2  

          www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm 
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Upozornění pro nájemníky 
městských bytů

Irské balady – koncert 
Věry Kláskové

Upozorňujeme nájemníky městských bytů, že v září 2019 dojde ke zrušení účtu měs-
ta Krásná Lípa určeného pro bytové hospodářství číslo 198 889 385/0300 vedeného 
u  ČSOB, a. s. Platby, které nájemníci zasílají na tento účet (nájemné a  s  ním spojené 
služby), je nutné do 30. 9. 2019 přesměrovat na účet města Krásná Lípa číslo 193 582 
042/0300, vedeného u ČSOB, a. s.
Nájemníci, kteří hradí nájemné inkasem (SIPO), nic měnit nemusí. Děkujeme.

V pátek 2. srpna 2019 komorní prostředí kaple ve Vlčí Hoře rozezní hlas a kytara 
Věry kláskové, která zde vystoupí se svým koncertem Irské balady. Koncert začí-
ná v 18.00 a vstupné je 40 Kč.
Věra Klásková od dětství účinkovala v řadě pěveckých sborů, absolvovala ZUŠ (klavír), 
konzervatoř Jaroslava Ježka v  Praze (zpěv) a  fi lozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy 
(bohemistika). Několikrát se zúčastnila celostátního kola Porty s  folkovou skupinou 
i  jako sólistka. Během studií zpívala s oblibou jazz, šansony a muzikál, od roku 2000 
se soustavně věnuje interpretaci tradicionálů z  Britských ostrovů, především irských 
balad. Při zpěvu se doprovází na kytaru. Zúčastnila se českých festivalů inspirovaných 
keltskou kulturou (Skotské hry, Irská noc Český Krumlov, Keltský festival Teplice, Celtic 
Circle Budyně nad Ohří), vystupovala v České televizi, v Rádiu Vltava, ve vysílání Čes-
kého rozhlasu do zahraničí, v Country radiu a několikrát v Rádiu Proglas. V roce 2007 
účinkovala na festivalu irské kultury Shamrock v Českých Budějovicích společně se sku-
pinou Oró dublinského dudáka Martina Nolana. S nimi se poté dvakrát setkala na noč-
ních produkcích v dublinském středisku Áras Chrónáin Ionad Cultúrtha. V roce 2011 
vystoupila na festivalu Rose of Tralee v Irsku. Silnou zbraní Věry Kláskové je komorní 
kultivovaný projev, pěvecký výraz a citlivě respektovaná atmosféra textu písně, 
posílená dobrou znalostí jazyka – její druhou profesí je totiž překládání beletrie 
a duchovní literatury z angličtiny.

Koncert 
Kataríny Ševčíkové

Brigády na 
Dittrichově hrobce

V sobotu 13. 7. 2019 jste mohli v kapli ve Vlčí Hoře slyšet koncert Ka-
taríny Ševčíkové. Zvuk harfy jsme poslouchali více jak hodinu a díky 
skvělé akustice a umu paní Ševčíkové, to byl opravdu příjemný záži-
tek. Také jsme se o tomto hudebním nástroji dozvěděli několik zají-
mavostí, jako například, že harfa má sedm pedálů a až 47 strun. Pro 
přibližné osmdesát posluchačů to byl příjemně strávený večer. Už 
nyní se těšíme na další koncerty, které nás toto léto čekají.

V pondělí 22. 7. byly spol. OMNIUM zahájeny záchranné práce na 
Dittrichově hrobce v Krásné Lípě. Práce se týkají horní části hrobky. 
Jedná se o záchranu všech použitelných zbytků z popadané klen-
by, třídění, čištění cihel, vyčištění okolí hrobky od náletových dřevin 
a travin, v dalším období vybírání a čištění mozaiky. Rozhodli jsme 
se jako klub tuto záslužnou činnost podpořit a přispět k obnově pa-
mátky brigádnickými hodinami. První brigáda proběhla ve středu 
24. 7. od 9 do 12 hodin. Další v příštích týdnech – možnost v dopo-
ledních i odpoledních hodinách dle dohody včetně sobot a nedělí.
Prosíme dobrovolníky, aby se hlásili panu Peterkovi na tel. čísle 
602 482 239.

www.kctkrasnalipa.cz
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Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 v ZŠ a MŠ Staré Křečany
Kdo pravidelně sleduje webové stránky ZŠ a  MŠ, 
určitě zaregistroval, že se u  nás „stále něco děje“. 
Mimo jiné, v sekci Aktuality-Okénko ředitelky školy 
se dozvíte, jakých změn budova školy za 3 roky do-
sáhla. I  letošní rok byl na změny pestrý, hlavně po 
stavební stránce.  Dokončila se nutná rekonstrukce 
tělocvičny, v dokončovací fázi je i nutná rekonstruk-
ce školní kuchyně, takže požadavky krajské hygieny 
a školní inspekce jsou již z našich restů vyškrtnuty. 
Stejně tak byly dokončeny stavební práce, které 
byly projektovými záležitostmi obce, tj. sanace bu-
dovy a pozemku, čistička, parkovací plocha včetně 
komunikace a multifunkční hřiště.    A  jak bylo slí-
beno před třemi lety, stavební práce se nyní přesu-
nou do MŠ, která se také těší „na nový kabátek“ tj. 
zateplení budovy a  výměna oken, poté i  zvelebe-
ní zahradního altánu. Po fi nanční stránce se škola 
snaží zřizovateli ulehčit tím, že se i podruhé zapo-
jila do Šablon a čerpá tak z dotací MŠMT na učební 
pomůcky, aktivity, semináře a  vzdělávání pedago-
gů. Kolektiv se více stabilizoval a  stmelil, patří mu 
velký dík za to, že svou činností nad rámec svých 
povinností nese škole i školce dobré jméno v širo-
kém okolí. Důkazem toho je i stálý nárůst dětí v ZŠ 
a MŠ včetně přespolních. Osvědčily se i dny otevře-
ných dveří, které se konají 2x ročně a veřejnost má 
tak možnost v ZŠ i MŠ nahlédnout do běžného vy-

učovacího dne, prohlédnout si zvelebené prostory 
a nasát rodinnou atmosféru a vstřícný, individuální 
přístup pedagogů této malotřídky v tzv. vyloučené 
lokalitě.
Osvědčila se výuka angličtiny – letos poprvé od 
1. ročníku (po schválení ČŠI byl upraven ŠVP).  Žáci 
3. ročníku se zapojili do národního testování SCIO 
a ve vědomostech se umístili v pásmu nad průmě-
rem, přičemž 1 žák dostal ocenění nejlepšího žáka 
v  kraji. Děti zažily v  průběhu roku spoustu kultur-
ních, společenských a sportovních akcí, nadále trvá 
velmi pozitivní spolupráce se Schrödingerovým 
institutem a NPČŠ, pestrá byla činnost v zájmových 
kroužcích, proběhly naučné besedy, poznávací 
výlety a  exkurze, projektové dny na různá témata 
pořádané paní učitelkami, výtvarné a  poznávací 
soutěže. Posledním velkým úspěchem je i 2. místo 
ve zdravotnické soutěži, které si z Rumburku přivez-
lo družstvo malých odvážlivců. Nelze zapomenout 
i na velmi pestrou činnost školní družiny, kdy děti 
tráví čas nejen venku a v okolí, ale i zábavou uvnitř, 
vyráběním a taky kuchtěním v družinové kuchyňce. 
Je toho opravdu mnoho, na co děti mohou vzpomí-
nat a já se mohu pochlubit stmeleným týmem „na 
jedné lodi“.
Pestrou paletu činností a aktivit nabídly během roku 
svým ratolestem i paní učitelky ze školky. Mimo jiné 

se navštěvují i s MŠ v Mikulášovicích a předávají si 
tak vzájemně své zkušenosti. Velkou akcí byla i osla-
va 70 let od vzniku MŠ, kdy si paní učitelky s dětmi 
připravily nápaditou módní přehlídku a  propluly 
několika desetiletími.
Vzájemná spolupráce mezi naší ZŠ a MŠ je také již 
intenzívnější – děti společně absolvovaly plavecký 
výcvik, několik divadelních představení, karneval, 
akci Dušičky a  Mikuláš, projektový den s  předško-
láčky, zapojení do akce Výstava betlémů atd. Mezi 
poslední společné červnové akce patří Vítání před-
školáků slavnostní branou do školy (včetně poby-
tu v  1. třídě a  her na hřišti), Atletická olympiáda 
Šluknovského výběžku (na stadionu v  Rumburku) 
a  Setkání starousedlíků z  různých koutů Němec-
ka i ČR, které se konalo ve Starých Křečanech, kde 
pro ně měly děti připravené kulturní pásmo (část 
i v němčině). Úspěch dětí byl starousedlíky dokonce 
oceněn fi nanční odměnou.
Těší mě, že díky dobré spolupráci se zastupitel-
stvem to v obci opravdu žije a mladá generace má 
zelenou. Úspěchy z uplynulého školního roku jsou 
pro nás dostatečnou motivací i pro další školní rok 
2019/2020.

Mgr. Miroslava Macková,
 ředitelka
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Skalními hrádky 
Labských pískovců
Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci 
s  městem Krásná Lípa pořádá ve dnech 9.–11. 8. 
2019 37. ročník mezinárodních turistických pocho-
dů "Skalními hrádky Labských pískovců" Připrave-
na je bohatá nabídka pěších výletů různých délek, 
cvičení pro maminky s  kočárky pod vedením lek-
torky fi tMAMI, trasy pro cyklisty, plavání v Kyjovské 
přehradě a  letošní novinkou je malý orienťáček – 
zájmově orientační poznávací soutěž v centru měs-
ta pro jednotlivce a celé rodiny.

Z programu vybíráme
Letošní pochody v  pátek 9. 8. zahájí pěší výlet ke 
studánce Haničce (10 km). Prezentace je od 17.00 
do 18.00 v T-klubu. Tentýž den ve 22.00 odsud star-
tuje i 114 km dlouhá trasa určená nejen pro startu-
jící, kteří chtějí bodovat v Česko-Slovenském pohá-
ru v ultratrailu, ale pro všechny „stovkaře“.
Na sobotu je připraven běh a  cvičení maminek 
s kočárky. Sraz je na náměstí před Domem Českého 
Švýcarska v 9.30. Rovněž v sobotu, ale v T-klubu, se 
od 9.00 do 11.00 mohou zájemci přihlásit na malý 
orienťáček v centru města. V neděli se můžete pro-
jít po nové vozíčkářské trase (9 km). Prezentace je 
od 8.00 do 10.00 před Domem ČŠ na náměstí a ve 
stejný čas se zde bude možné přihlásit i na tradič-
ní pěší výlet po Köglerově naučné stezce (23 km) 
nebo oddychovou cyklovyjížďku (14 km).
Celý program a  další informace najdete na webu 
www.kctkrasnalipa.cz

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

Pozvánka do Krásné Lípy 
na Krásnolipskou nádheru
Tradiční hudebně-pivovarský festiválek, letos již k  šestému výročí otevření Pivovaru Falkenštejn, 
se koná 3. srpna 2019 na Křinickém náměstí v prostoru před pivovarem. Hudební program začíná ve 
14.00 a doplní ho narážení speciálního piva, grilování, stánek BBCider a Bohemian coff ee house. Chybět 
nebude ani možnost na Krásnolipskou nádheru pohlédnout z ptačí perspektivy, a to díky otevření kostelní 
věže. Vstupné na festiválek je zdarma.

Krásnolipská nádhera v minulém roce. Rozhlédnout se z kostelní věže, jak slibuje plakátek, budeme mít i letos.

Program kina

Čertí brko
Pondělí 29. 7. 2019 od 18.00
Všechny hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Co 
se stane, když přestane fungovat? O tom je nová 
česká pohádka.
Film pro děti, 99 min, vstupné 60 Kč

LOVEní
Středa 31. 7. 2019 od 19.00
Komedie o  mladých ženách, které hledají své 
životní lásky… 
Český fi lm, 106 min., vstupné 70 Kč
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Když múzy zpívají Program mezinárodního hudebního festivalu 
Varhanní hudby v bazilice Panny Marie ve Filipově 
každou prázdninovou neděli od 14 hodin

Když múzy zpívají je další koncert krásnolipského kulturního léta 2019 a do 

kaple ve Vlčí Hoře s ním přijedou dvě dámy: Jana Ryklová – zpěv a Zbyňka Šol-

cová – harfa. Těšit se můžeme na hudbu napříč dobou, např. na známou Vltavu 

od Bedřicha Smetany, árie z Rusalky od Antonína Dvořáka, Tenkrát na Západě 

od Ennia Morriconeho, Nothing Else Matters od Metaliky atd. Koncert se koná 

17. srpna 2019 od 19.00 v kapli ve Vlčí Hoře. Vstupné je 40 Kč.

28. července 2019 – Koncert pro housle 
a  varhany, Lucie Sedláková-Hůlová (ČR) – 
housle, Jaroslav Tůma (ČR) – varhany 
4. srpna 2019 – Koncert pro mezzosoprán 
a  varhany, Barbora Polášková de Nunes 
Cambraia (ČR) – mezzosoprán, Jiřina Dvořá-
ková-Marešová (ČR) – varhany
11. srpna 2019 – Mluvené slovo a varha-
ny, Jan Čenský (ČR) – mluvené slovo, Marké-
ta Prokopovičová (ČR) – varhany
18. srpna 2019 – Koncert pro baryton 
a varhany, Jaroslav Patočka (ČR) – baryton, 
Petr Vacek (ČR) – varhany
25. srpna 2019 – Závěrečný koncert pro 
trubku a  varhany, Robert Wintzen (DE) – 
trubka, Michael Pöche (DE) – varhany
Více informací najdete na stránkách festivalu: http://artemusica.cz

V národním parku hořelo 
třikrát během pěti dnů
Hned ke třem požárům v rozmezí pěti dnů museli vyjíždět hasiči do Národního 

parku České Švýcarsko. Příčinou byla zřejmě ve všech případech lidská nedba-

lost v kombinaci s přetrvávajícím suchým počasím. Všechny požáry se naštěstí 

podařilo díky všímavosti turistů včas odhalit a následně uhasit.

První požár vypukl ve čtvrtek 4. července v  ranních hodinách na okraji lesa 

nedaleko Vysoké Lípy na ploše cca 24 m2. Druhý menší požár vzplál v neděli 

7. července krátce po poledni zřejmě od nedopalku cigarety nedaleko frekven-

tované turistické cesty mezi Mariinou skálou a Vilemíninou stěnou na Jetřicho-

vicku. Největší požár, který zachvátil cca 600 m2 lesního podrostu, pak hasiči 

likvidovali v pondělí 8. a v úterý 9. července v nepřístupném skalnatém terénu 

na Suchém vrchu nedaleko Rynartic.

Na hašení se podílely hasičské jednotky z Chřibské, Hřenska a České Kameni-

ce. Správa národního parku tímto děkuje všem osobám, které se na odhalení 

a  likvidaci požárů podíleli. Díky jejich včasnému zásahu se podařilo předejít 

dalšímu šíření požárů i větším škodám na majetku.

Publikováno z Ofi ciální webové stránky NP České Švýcarsko 

a CHKO Labské pískovce (http://www.npcs.cz)
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 26. 6. 2019

I. Hlavní program
Závěry z jednání 4. ZM 
Usnesení RM č. 14 – 01/2019   
RM projednala průběh a závěry z jednání 3. ZM a ukládá:
-  vedoucímu OVIŽ Ing. Petru Simandlovi zabývat se na 

základě podnětu občanů omezením rychlosti v místní 
části Kamenná Horka.  

II. Došlá pošta
Prodloužení termínu výpovědi 
Usnesení RM č. 14 – 02/2019   
RM schvaluje Martinu Křepelkovi, bytem Nemocniční 32, 
Krásná Lípa prodloužení termínu vyklizení st. p. č. 320 
a p. p. č. 435, vše k. ú. Krásná Lípa dle usnesení RM č. 12-
14/2019 ze dne 13. 5. 2019 do 31. 10. 2019. 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 14 – 03/2019   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  p. p. č. 2263/1 o výměře 147 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2263/2 o výměře cca 250 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2262/2 o výměře 456 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 233 o výměře 175 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 
III. Různé
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 14 – 04/2019   
RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy o nájmu po-
zemku č. 97/23/70/100 (nájemce Romana Preisová, bytem 
Rumburská 18, Praha) ke dni 31. 10. 2019. 
Sběrný dvůr Krásná Lípa - dodavatel vybavení 
Usnesení RM č. 14 – 05/2019 
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Sběrný dvůr 
Krásná Lípa - vybavení“.
RM schvaluje pořadí fi rem dle výše nabídkové ceny.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2019/33/14 - 174 
s vítězným uchazečem, kterým je fi rma FarmTechnik s. r. 
o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice, IČ 03902960, dle předlo-
ženého návrhu. 

Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 14 – 06/2019   
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví 
pana Jana Krátkého, bytem Krásná Lípa, Čelakovského 
40/13 a pana Petra Dohnala, bytem Krásná Lípa, Nemoc-
niční 1137/6.
Bezplatné zásobování občanů užitkovou vodou 
Usnesení RM č. 14 – 07/2019   
RM projednala informaci o  situaci v  zásobování občanů 
užitkovou vodou a schvaluje rozvoz dle pravidel.  
Činnost p. o. 
Usnesení RM č. 14 – 08/2019  
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvko-
vých 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, p. o. - učebna fyziky a chemie 
Usnesení RM č. 14 – 09/2019   
RM schvaluje budoucí vrácení části poskytnutých pro-
středků příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa, p. o. na předfi nancování projektu - In-
frastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Učebna fyziky a chemie ve 
výši proplacené dotace. Očekávaná dotace je v roce 2020. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – přijetí dotací 
Usnesení RM č. 14 – 10/2019   
RM schvaluje přijetí dotací pro Kostku Krásná Lípa, p. o.: 
-  Klub Včelka 2019 od MŠMT z programu Podpora inte-

grace romské menšiny v roce 2019 ve výši 680 907 Kč, 
-  Včelka pro rodinu z programu OPZ EU na období 2020 

- 2021 do výše 3 329 224,75 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – 1. rozpočtové opatření 
Usnesení RM č. 14 – 11/2019   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. 1. rozpočtové opat-
ření roku 2019 dle předložené přílohy. 
Oprava usnesení 
Usnesení RM č. 14 – 12/2019   
RM schvaluje opravu usnesení č. 13-41/2019 ze dne 3. 6. 

2019 z důvodu navýšení dotace od Ústeckého kraje, kdy 
se mění výše dotace pro Kostku Krásná Lípa, p. o. na rok 
2019 na projekt Šijeme s  babičkou od Ústeckého kraje 
z programu Volný čas 2019 z 20 000 Kč na 30 000 Kč. 
8. rozpočtové opatření 2019 
Usnesení RM č. 14 – 13/2019   
RM schvaluje 8. rozpočtové opatření rozpočtu města Krás-
ná Lípa na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
Kyjovský festiválek 
Usnesení RM č. 14 – 14/2019   
RM bere na vědomí konání akce Kyjovský festiválek, po-
řádaný ve dnech 12. - 14. 7. 2019 v  Kyjově panem Jaro-
slavem Navarou, Doubice s  tím, že pořadatel je povinen 
dodržet veškeré zákonné podmínky pro konání akce.
Kulturní dům červenec a srpen 2019  
Usnesení RM č. 14 – 15/2019   
RM bere na vědomí využití kulturního domu a  program 
kina na měsíce červenec a srpen 2019 dle přílohy.  
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení RM č. 14 – 16/2019   
RM schvaluje jmenování Mgr. Richarda Nagela, ředitele 
odboru veřejných vztahů Správy NPČŠ, členem správní 
rady o. p. s. České Švýcarsko. 
Zpráva - úkoly RM 
Usnesení RM č. 14 – 17/2019   
RM schvaluje Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM. 
IV. Informace
Informace  
RM projednala následující informaci a zápisy:
-  Dopis od ÚHOS ze dne 20. 6. 2019 ve věci OZV - loterie 

a sázkové a jiné hry,
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí 

ze dne 16. 5. 2019,
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí 

ze dne 4. 6. 2019,
-  Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 5. 6. 2019,
-  Zápis z jednání Společenské komise ze dne 4. 6. 2019.

Jan Kolář, J iří Podhorský
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Usnesení z 15. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15. 7. 2019

I. Hlavní program
Situace v Lužické nemocnici 
Usnesení RM č. 15 – 01/2019   
RM se seznámila se situací v  Lužické nemocnici 
v Rumburku a projednala možnosti zajištění zdra-
votní péče na Šluknovsku. 
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 1789/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 – 02/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1789/1 o  výměře 1089 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu Janu Törökovi, 
bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa za cenu 74 
650 Kč (do základní výměry 54 450 Kč, porosty 20 
200 Kč). Prodej bude realizován podle čl. 2 odst. 5 
a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 345/7, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 – 03/2019   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 
345/7, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Pavlíně Krčmářové, bytem Pivovarská 489/2, Krás-
ná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby 
města. 
Prodej p. p. č. 1348, p. p. č. 1344 a p. p. č. 153/2, 
vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 15 – 04/2019   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1348 
o výměře 126 m2, p. p. č. 1344 o výměře 360 m2 
a st. p. č. 153/2 o výměře 101 m2, vše k. ú. Vlčí Hora 
za účelem zřízení zahrady Ivaně Lorencové, bytem 
Píškova 1960, Praha 5 z  důvodu zachování po-
zemků pro potřeby města a  nesplnění podmínek 
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města. 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 15 – 05/2019   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  p. p. č. 800/1 o výměře 241 m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  p. p. č. 800/3 o výměře 443 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Pronájem p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 – 06/2019   
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 629 o  výměře 
679, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Ladislavu Grundzovi, bytem Studánecká 564/16, 
Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro po-
třeby města. 
Pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 15 – 07/2019   
RM schvaluje pacht pozemků p. p. č. 2684/4 o vý-
měře 1347 m2, p. p. č. 2684/6 o  výměře 199 m2, 
p. p. č. 2535/4 o  výměře 2175 m2, p. p. č. 2888/3 
o  výměře 779 m2, p. p. č. 2615/9 o  výměře 1923 
m2, p. p. č. 2896/2 o výměře 2801 m2, p. p. č. 952/7 
o výměře 28375 m2, p. p. č. 952/8 o výměře 5447 
m2, p. p. č. 2405/4 o výměře 127 m2, části p. p. č. 
2542/7 o výměře 14108 m2, p. p. č. 2685 o výměře 
4932 m2, p. p. č. 1857/5 o  výměře 8858 m2, p. p. 
č. 2329/1 o výměře 41347 m2, části p. p. č. 2158/1 
o výměře 55155 m2, p. p. č. 952/5 o výměře 22065 
m2, části p. p. č. 2590/4 o výměře 2840 m2, p. p. č. 
2680/5 o výměře 2381 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zemědělské činnosti Anně Janišové, bytem 
Frindova 689/16, Krásná Lípa. 
Pronájem pozemků - Povodí Ohře 
Usnesení RM č. 15 – 08/2019   
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 89/1 o výměře 
126 m2, části st. p. č. 91 o výměře 34 m2, části p. 
p. č. 375/2 o výměře 4 m2, části p. p. č. 382/2 o vý-
měře 609 m2, části p. p. č. 382/3 o výměře 40 m2, 
části p. p. č. 386/1 o výměře 38 m2, části p. p. č. 387 
o výměře 26 m2, části p. p. č. 390 o výměře 93 m2, 
části p. p. č. 391 o výměře 183 m2, části p. p. č. 392 
o  výměře 90 m2, části p. p. č. 399/1 o  výměře 12 
m2, části p. p. č. 399/6 o  výměře 149 m2, části p. 
p. č. 470/1 o výměře 20 m2, vše k. ú. Krásný Buk za 

účelem rekonstrukce Křinice v  Krásném Buku Po-
vodí Ohře, s. p., se sídlem Bezručova 4219, Chomu-
tov na dobu do 31. 7. 2020. 
Byty - pronájem - byt č. 2, Mánesova 294/24 
Usnesení RM č. 15 – 09/2019   
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Mánesova 294/24, 
Marcele Sabolové, bytem Mánesova 294/24, Krás-
ná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede nájem-
ce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č. 2, Smetanova 285/2 
Usnesení RM č. 15 – 10/2019   
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Smetanova 285/2, 
Dagmar Sejkové, bytem Kyjov 85, Krásná Lípa, 
v  obecním zájmu po dobu zaměstnání u  Policie 
ČR, obvodní oddělení Krásná Lípa. Veškeré opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - podnájem - byt č. 17, Nemocniční 
1149/12A 
Usnesení RM č. 15 – 11/2019   
RM schvaluje Martině Zatloukalové, bytem Li-
dická 1198/12, Krásná Lípa podnájem bytu č. 17, 
Nemocniční 1149/12A, pro Markétu Hiekeovou, 
bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa, na dobu 
neurčitou.  
Byty - podnájem - byt č. 9, Nemocniční 1149/12A 
Usnesení RM č. 15 – 12/2019   
RM schvaluje Lence Havlinové, bytem Gercenova 
854/8, Praha 10, podnájem bytu č. 9, Nemocniční 
1149/12A pro Jindřicha Milce, bytem Havlíčkova 
628/34, Krásná Lípa, na dobu neurčitou.  
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 15 – 13/2019   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávají-
cími nájemníky dle předloženého návrhu. 
Inovace expozice v  Domě Českého Švýcarska - 
výjimka z Pravidel 
Usnesení RM č. 15 – 14/2019   
RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem 7 výjim-
ku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu města Krásná Lípa spočívající v uza-
vření Kupní smlouvy na dodávku akce „Inovace IS 
NP Česká Švýcarsko/Modernizace expozice České 
Švýcarsko - život, tajemství, inspirace, Krásná Lípa, 
okres Děčín“ s vítězným uchazečem, přestože byla 
předložena pouze jedna nabídka na veřejnou za-
kázku malého rozsahu 3. kategorie. 
Inovace expozice v  Domě Českého Švýcarska - 
zhotovitel 
Usnesení RM č. 15 – 15/2019   
RM projednala Zprávu o  posouzení a  hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. 
kategorie na dodávku akce „Inovace IS NP České 
Švýcarsko/Modernizace expozice České Švýcarsko 
- život, tajemství, inspirace, Krásná Lípa, okres Dě-
čín“ vypracovanou komisí pro výběrová řízení. RM 
schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2019/33/14 
- 193 s  vítězným uchazečem, kterým je fi rma « 
M plus « s. r. o., IČ 43001432, Dukelských hrdinů 34, 
Praha 7, dle předloženého návrhu. 
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná 
Lípa - Chodníky SO 01 ul. Pražská, SO 02 ul. Stra-
dalova - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 15 – 16/2019   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo č. 
2018/11/14 - 352 s fi rmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, 
Cvikov, IČ 28688651 na realizaci díla „Zvýšení bez-
pečnosti na území města Krásná Lípa - Chodníky 
SO 01 ul. Pražská, SO 02 ul. Stradalova“, dle před-
loženého návrhu. 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 15 – 17/2019   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti č. 2019/19/15 - 184 na 
umístění elektropřípojky v komunikaci pro průmy-
slový objekt v Čapkově ulici s fi rmou ČEZ Distribu-
ce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín,  

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 15 – 18/2019   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti č. 2019/19/15 - 185 na 
umístění elektropřípojky v komunikaci v části obce 
Vlčí Hora s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, 
Teplická 874/8, Děčín. 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 15 – 19/2019   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti č. 2019/19/15 - 190 na 
umístění elektropřípojky v  komunikaci pro nový 
rodinný dům v Lidické ulici s fi rmou ČEZ Distribuce 
a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín.  
Propadnutí kauce za zvláštní užívání místní ko-
munikace 
Usnesení RM č. 15 – 20/2019   
RM schvaluje propadnutí kauce za zvláštní uží-
vání místní komunikace od fi rmy DC Avex s. r. o., 
IČ 61535231, Skalice u Č. Lípy 1, Skalice u Č. Lípy. 
Firma po provedení stavby plynovodu neprovedla 
opravu povrchu místní komunikace v  ul. Klášter-
ského a s propadnutím kauce souhlasí. 
Přehled plateb místních poplatků za 1 - 6/2019 
Usnesení RM č. 15 – 21/2019   
RM bere na vědomí přehled plateb místních po-
platků za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubyto-
vací kapacity a  za užívání veřejného prostranství 
uhrazených v období 1 - 6/2019. 
Smlouva o reklamě a propagaci - Den Českého 
Švýcarska 
Usnesení RM č. 15 – 22/2019   
RM schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci akce 
Den Českého Švýcarska č. 2019/19/29 - 194 mezi 
městem Krásná Lípa a  společností ČEZ, a. s., se 
sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ 45274649 dle 
přílohy. 
 Spoty v radiích  
Usnesení RM č. 15 – 23/2019   
RM schvaluje uzavření obchodních smluv na spoty 
do rádia Blaník a Hitrádia FM Crystal na akce:
-  Tour de Feminin č. 2019/19/29 - 186,
-  Koncert Pavla Šporcla č. 2019/19/29 - 187,
-  Koncert Jiřího Schmitzera č. 2019/19/29 - 188,
-  Den Českého Švýcarska č. 2019/19/29 - 189.  
Provozní řád KD 
Usnesení RM č. 15 – 24/2019   
RM schvaluje Provozní řád Kulturního domu Krásná 
Lípa dle přílohy. 
Odprodej techniky 
Usnesení RM č. 15 – 25/2019   
RM schvaluje záměr odprodat fekální vůz značky 
Praga V3S z důvodu nepotřebnosti a ukládá vedou-
cí TS Martině Hlavové zajistit odpovídající inzerci. 
Změna odpisového plánu 2019 p. o. Kostka 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 – 26/2019   
RM schvaluje změnu odpisového plánu p. o. Kostka 
Krásná Lípa k 1. 7. 2019 dle předloženého návrhu. 
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 15 – 27/2019   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 13. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace a zápisy: 
-  Přehled plnění daní vč. porovnání roku 2015 - 

2019,
-  Zápis z  jednání Komise výstavby a  životního 

prostředí ze dne 25. 6. 2019,
-  Zápis z jednání Společenské komise ze dne 2. 7. 

2019.
 

Jan Kolář, Jana Dro bečková


