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ÚVODNÍK 
Regionální výbor na svém pravidelném zasedání dne 
12. 4. 2011 přijal následující usnesení o konání regionální 
sněmu: 

Vážení přátelé, kolegové a kolegyně, 

měsíc duben je již ve své druhé polovině, proto si 
 

Vám opět dovolujeme zaslat nejdůležitější informace Regionální sněm se uskuteční dne 27. 5. 2011  
od 18:00 a jeho delegáty budou všichni členové 
regionální organizace Česká Lípa se zaplaceným 
členským příspěvkem za rok 2011. * 

z našeho regionu. 

Kromě stručného přehledu zpráv z jednotlivých měst 
a obcí Českolipska Vám v tomto vydání přineseme  

Místem konání regionálního sněmu bude kongresový sál 
hotelu Olympia. 

bližší informace k regionálnímu a krajskému sněmu. 
Věnujte prosím níže uvedeným informacím patřičnou 

 pozornost. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásné jaro přeji. 
 
  
  Tomáš Hudec, předseda regionálního výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svou účast na sněmu potvrdil ministr práce a sociálních 
věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek. 
 
Pozvánka na sněm včetně výzvy k registraci delegátů 
bude rozeslána v příštím týdnu. 
 
 
 

KRAJSKÝ SNĚM 

Krajský výbor rozhodl na svém březnovém zasedání o 
konání podzimního krajského sněmu dne 2. 9. 2011, 
přičemž místem konání bude tentokráte Česká Lípa. 

Přípravou krajského sněmu pověřil regionální výbor 
Česká Lípa, který má organizaci ve spolupráci s krajskou 
manažerkou na starosti, pracovní skupinu ve složení: 
Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Ing. Anna Kobosilová a 
Mgr. Zuzana Šídlová. 

Českou Lípu bude dle stanoveného klíče reprezentovat 7 
delegátů, kteří budou zvoleni na regionálním sněmu. 

DEN ZDRAVÍ  
VE ZDRAVÉM MĚSTĚ 
10.5.2011 

14:00 – 19:00 

Kulturní dům Crystal 

VSTUP ZDARMA 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011 

Číslo účtu:   109 09 090  
Kód banky:   5500 (Raiffeisen Bank)  
Specifický symbol:  osobní číslo  * 
Variabilní symbol:   511777  
Poznámka:  jméno, příjmení, datum  

narození 
 
* seznam osobních čísel je přílohou tohoto občasníku 
 
MINIMÁLNÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSP. :  
400,-- Kč (student 100,-- Kč) 
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AKTUALITY Z REGIONU  V rámci snahy usnadnit občanům orientaci na 

internetových stránkách bude zřízena rubrika 
e-radnice, která bude zveřejněna přímo na úvodní 
stránce webu. Veřejnost tak na jedno místě nalezne např. 
veřejné zakázky, ceníky pronájmů a prodejů nemovitostí, 
veřejnoprávní a obstaravatelské smlouvy, atd.   

Nezařazení členové 

 

 

 

 

 
Regionální výbor na zasedání dne 12.4.2011 požádal 
místní výbor Česká Lípa o přijetí  7 členů, kteří nebyli 
zařazení v žádné místní organizaci. Místní výbor na svém 
zasedání téhož dne žádosti regionálního výboru vyhověl. 
Místní výbor Česká Lípa, tak v tuto chvíli pokrývá kromě  Pro usnadnění vyhledávání informací souvisejících s 

technickou správou a údržbou města Česká Lípa byl 
spuštěn v rámci webových stránek obsáhlý informační 
servis soustředěný a aktualizovaný pod jedním odkazem 
TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA. Postupně budou do 
tohoto odkazu vloženy nejenom harmonogramy údržby 
komunikací a úklidu, ale i další důležité dokumenty 
související se správou našeho města.   

Česká Lípy i Zákupy, Mimoň, Dubnici, Doksy a Ralsko. 
Tato změna byla provedena na základě požadavku 
centrální kanceláře v Praze. 

 
 
 

ČESKÁ LÍPA
 
►  
 

 

 

 

 

 

 

 V letošním roce bude spuštěn projekt elektronických 
aukcí, který bude využíván v oblasti veřejných zakázek. 

Odkaz zde: 
Průběh veřejné zakázky bude mít v tomto systému dvě 
kola. V tom prvním zašlou společnosti svou nabídku http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/technicka-

 
stejně jako v současné chvíli a hodnotící komise sprava-mesta/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozhodne, které nabídky splňují podmínky vypsané 
 

v zadávací dokumentaci. Ve druhém kole dostanou Aktualitou tohoto týdne je přidání sekce Závady a 
nedostatky. Každý občan může účinně pomoci s 
rychlejším a efektivnějším odstraňováním závad na 
zařízeních v majetku města Česká Lípa a s 
odstraňováním nedostatků ve městě a okolí. Stačí jediné 
- odeslat foto s upozorněním na problém buď jako MMS 
zprávu z mobilního telefonu, nebo prostřednictvím e-
mailu s krátkým popiskem o jaký problém se jedná 
(např. rozbitý chodník, komunikace, osvětlení, 
neposekaná tráva, černá skládka apod.)  

společnosti, které prošly prvním kolem veřejné zakázky, 
přístup do elektronické aukce. Zde naleznou údaje o své 
nabídce a dále nejnižší nabídkovou cenu. Budou tak 
moci v rámci stanoveného časového limitu snížit cenu 
oproti své původní nabídce. Ze zkušeností jiných měst, 
např. Pelhřimova, vyplývá, že se výsledné ceny snížily o 
cca 17 % oproti původnímu systému. 

Město Česká Lípa již má zkušenost z elektronické aukce 
na dodávku silové elektřiny. V tomto případě byla 
zvolena cesta zprostředkování aukce přes třetí stranu, Odkaz zde: 
přičemž zprostředkovateli náleží provize z rozdílu mezi 

http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/technicka-nejnižší nabídkou v prvním kole a výslednou cenou 
sprava-mesta/zavady-a-nedostatky/v aukci. Otázkou zůstává, zda město bude nadále volit  

tuto formu nebo zakoupí licencovaný software a bude 
Další sekcí, která v rámci technické správy čeká na 
zprovoznění, je Dlouhodobý plán oprav a údržby 
místních komunikací.  

aukce pořádat samo. 

Před spuštěním výše uvedeného systému bude již 
v provozu databáze veřejných zakázek, do které se  
mohou registrovat potencionální dodavatelé. Ti 
dostanou při vypsání veřejné zakázky informaci o  
možnosti podání nabídek. Od této novinky si město 

 slibuje větší zájem dodavatelů o účast v soutěži a 
mnohem větší tlak na nižší výslednou cenu. 

http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/technicka-sprava-mesta/
http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/technicka-sprava-mesta/
http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/technicka-sprava-mesta/zavady-a-nedostatky/
http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/technicka-sprava-mesta/zavady-a-nedostatky/
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  NOVÝ BOR► 

 

 

 

 

 

„Občané z Pihelu vyjádřili přání instalovat v některých 
úsecích retardéry. Domnívám se, že je to oprávněný 
požadavek a budeme ho podporovat,“ potvrdil starosta 
Dvořák.   

 

  Město vydělalo na prodeji dřeva  

V minulém týdnu v Teplicích nad Bečvou proběhla 
veřejná aukce dřeva. V této dražbě se licitovalo také  

Obyvatelé Pihelu projevili obavy z toho, že by mohli přijít 
o pobočku České pošty.  „Podle zdejších obyvatel pošta 
slouží i jako místo setkávání. Nesli by nelibě, kdyby o ni 
přišli. Mám v plánu se sejít se zástupci České pošty, 
zjistit informace a aktivně vyjednávat o zachování 
pobočky v Pihelu,“ přislíbil novoborský starosta Jaromír 
Dvořák. 

o listnáče a jehličnany z novoborských lesů. Město 
nabídlo tři stovky stojících stromů ze svého majetku. Ty 
se prodaly za téměř čtvrt milionu korun. 

Podle Miluše Svatoňové z Odboru správy majetku se 
aukce zúčastnilo patnáct zájemců. Vítězem se pak stala 
dřevařská firma Wotan Forest a.s., která stromy získala 
za 245 000 korun. Nejnižší požadovanou částku tak 

 Místní jsou nespokojení i s četnými černými skládkami, 
které vznikají například v blízkosti hřbitova, u 
autobusových zastávek nebo na pláži rybníka. „To je 
nešvar, se kterým se potýká snad každá obec. Řešit se to 
ale musí. Proto do zmíněných lokalit budeme pravidelně 
posílat  pracovníky veřejně prospěšných prací,“ řekla 
Stanislava Silná, místostarostka Nového Boru. 

přeplatila o 48 000 korun. 

Miluše Svatoňová také dodala, že do nabídky byly dány 
stojící vzrostlé borovice, smrky, duby a buky určené k 
dalšímu zpracování. Vítěz dražby pak musí na své 
náklady dřevo vytěžit a odvézt. 

 Vedení města jednalo s obyvateli Pihelu
 Kromě úklidu se obyvatelé dočkají i dětského hřiště. 
Stěhují se sem totiž mladé rodiny a těm herní plocha 
chybí. Budování dětského plácku pak bude s největší 
pravděpodobností financováno z některého dotačního 
programu. 

 

V polovině týdne se starosta Jaromír Dvořák a 
místostarostka Stanislava Silná sešli v prostorách 
novoborské restaurace Boráček s obyvateli Pihelu. Cílem 
schůzky bylo jednání s osadním výborem a občany o 
zásadních problémech této části města. 

Vedení města chce v podobných schůzkách pravidelně 
pokračovat. Další by se měla konat nejpozději za půl 
roku. „Byl jsem příjemně překvapený, kolik lidí dorazilo 
a jak pěkný vztah mají k Pihelu, místu, kde žijí. 
Domluvili jsme se, že další takové setkání uskutečníme 
na podzim,“ uzavřel starosta Jaromír Dvořák. 

 Místní obyvatele trápí obdobné problémy jako ty, kteří 
žijí v ostatních lokalitách Nového Boru. Těmi jsou cesty 
plné výmolů, nepořádek na veřejných prostranstvích a 
černé skládky. 

 „Lidé  z horní části Pihelu si stěžovali hlavně na špatný 
stav komunikací. Některé úseky se dají projet pouze RALSKO►  
krokem. Jsou totiž plné výtluků, někde se také propadají 
kanalizační vpusti,“ sdělil Jaromír Dvořák, starosta   Ralsko s novým vedením města 
Nového Boru.  

 Zastupitelstvo města Ralsko na svém zasedání dne 
30.3.2011 odvolalo starostu města Ing. Miloše Titu 
(BEZPP) a zvolilo novým starostou Ing. Miroslava 
Králíka (ČSSD). Členem rady města nadále zůstává 
Miloslav Tůma za TOP 09.  Nově se do rady města dostal 
bývalý starosta Jindřich Šolc, který byl z tohoto postu 
odvolán například pro podezření ze zpronevěry ve věci 
plynových kotelen. 

 Zároveň dodal, že se již příští týden setká se zástupci 
Libereckého kraje, kterému část komunikací patří, a 
společně projednají způsob i možné termíny oprav. 
Podle něho se pak Nový Bor postará o odstranění škod 
na cestách mezi domy, které jsou poškozovány stékající 
vodou z okolních luk a lesů. 

Kromě výmolů a děr, trápí místní také nebezpečná 
rychlost projíždějících aut. 


