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Devatenáct krásnolipských zastupitelů mělo pro-
gram včerejšího pozdního odpoledne a  večera 
jasný předem. Čekalo na ně k  projednání celkem 
52 bodů, z nichž téměř třetina byla o ekonomických 
záležitostech města a jeho příspěvkových organiza-
cí. Hned zkraje to byl především rozpočet města 
na rok 2015. Provozní rozpočet ve výši 56,3 mil. Kč 
je letos sestavený opět jako úsporný a přebytkový 
o cca 5 mil. Kč. Investiční rozpočet ve výši 40,4 mil. 
Kč., pak letos počítá především s  dokončením fi -
nancování nákladů související s kanalizací a dokon-
čením rekonstrukce požární zbrojnice. 14,6 mil. Kč 
máme jako rozpočtové rezervy. Rozpočet, podobně 
jako několik dalších bodů, byl schválen všemi hla-
sy. Schváleny byly rovněž členské příspěvky města 
v  několika organizacích: Destinační fond České-
ho Švýcarska, Euroregion Labe, Euroregion Nisa, 
Dobrovolný svazek obcí Sever a  MAS Šluknovsko. 
Projednány a schváleny byly také zprávy o hospo-
daření p. o. Základní a Mateřská škola Krásná Lípa, 
p. o. Kostka Krásná Lípa a  Křinice Krásná Lípa, s. r. 
o. Zastupitelé také projednali a  následně schválili 
zprávu o činnosti MěÚ Krásná Lípa. V diskusi obča-
nů byl vznesen dotaz k činnosti pořádkové služby 
a  preventisty kriminality a  řešila se i  otázka pojiš-
tění tohoto pracovníka v  souvislosti s  výkonem 
této činnosti. Následoval blok prodeje pozemků 
a souvisejících aktivit. Potěšující je především zvý-
šený zájem o  pozemky pro individuální výstavbu, 
související s  nově schváleným územním plánem. 
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku v ulici Pol-
ní pro výstavbu RD manželům Vohryzkovým. Dále 

byl také schválen upravený jednací řád zastupitel-
stva dle původního návrhu, kdy nebyl odsouhlasen 
protinávrh zastupitelů Volby pro Lípu (VPL), který 
obsahoval požadavek na zveřejňování zápisu na 
webu města a pořizování a zveřejňování zvukové-
ho záznamu z jednání ZM. Zápis z jednání ZM bude 
tedy nadále k  dispozici v  písemné formě, v  soula-
du se zákonem o obcích. Zastupitelé také doplnili 
fi nanční výbor zastupitelstva o další dva členy, Ka-
teřinu Němcovou (KSČM) a Martina Růžičku (VPL). 
Zároveň byly schváleny kontrolní akce fi nančního 
i kontrolního výboru ZM. 
Bylo schváleno přijetí několika dotací v  sociální 
oblasti, jak přímo pro město, tak i pro p. o. Kostka 
Krásná Lípa v  souhrnu téměř 3 mil. Kč. Také byla 
schválena upravená obecně závazná vyhláška 
města o  zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích. 
Zastupitelstvo následně projednalo a vzalo na vě-
domí Zprávu o činnosti obvodního oddělení Policie 
ČR v Krásné Lípě za rok 2014. Zjednodušeně lze říci, 
že počet trestných činů v Krásné Lípě dlouhodobě 
klesá, přestupková agenda naopak silně narůstá, 
což je způsobeno především zvýšenou přestup-
kovou činností v dopravě. Alarmující je především 
zjištěný počet řidičů pod vlivem toxických a návy-
kových látek – 21 osob, a „pouze“ 9 osob řídících 
pod vlivem alkoholu. 
Důležitým bodem jednání ještě byla problematika 
nového systému podpory kulturní, sportovní a tě-
lovýchovné činnosti a práce s mládeží, zjednoduše-
ně řečeno dotací organizacím a spolkům ve městě. 

Bohužel, vzhledem ke změněným zákonným pod-
mínkám výrazně narůstá administrativa a byrokra-
cie s  rozdělováním spojená. Byla tedy schválena 
nová pravidla a čeká nás jejich urychlená aplikace, 
aby naše spolky a další organizace mohly s podpo-
rou města i nadále počítat. Finanční částka vyčleně-
ná na tuto podporu bude v  letošním roce 700 tis. 
Kč., dále bude samozřejmě poskytována i technická 
a organizační podpora a zařízení města. 
Posledním významným bodem jednání bylo schvá-
lení smlouvy na svoz komunálního odpadu na roky 
2015 – 2021 se společností EKOservis Varnsdorf, 
která nabídla ve vyhlášené veřejné zakázce nejnižší 
nabídkovou cenu. Svoz odpadu přijde ročně město 
Krásná Lípa v příštích letech na cca 2,9 mil. Kč. 
Po diskusi zastupitelů bylo jednání cca ve 21:30 
hod. ukončeno. Příště se zastupitelé sejdou v polo-
vině června.

(J. Kolář)

Jak všichni dobře víte, Ladislav Bezděk a  Kateřina 
Dvořáková jsou z nevelkého města na severu Čech, 
z Krásné Lípy. Z Krásné Lípy je také Leona Hlavová, 

jež se probojovala mezi fi nalistky Česká Miss 2015. 
Oni tedy podporují svou „sousedku“!  Nejen proto, 
že je to krásná baba, ale hlavně proto, že si jde za 

svým snem. Tak jako oba krásno-
lipští cestovatelé. Už minulý rok 
zkoušela štěstí v této soutěži, ale 
bohužel se do fi nále nedostala. 
Nevzdala to, přihlásila se znovu 
a  letos už ve fi nále nechybí. Tak-
že kromě toho, že je Leona od 
nás ze severu, je fakt nejkrásnější, 
což je důvod, proč pro ni hlasují. 
Hlasujte také pro číslo 3!!! Dejte 
svůj hlas Leoně Hlavové, více na 
jejím profi lu zde - https://www.
facebook.com/hlavovaleona. Vše 
o  cestě obou krásnolipsksých 
cestovatelů najdete na https://
www.facebook.com/BIGTRIP.
CZech?fref=ts

497

Zastupitelstvo města se sešlo potřetí

Z Missu pro Miss

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 9. dubna

Čtvrtek 26. března

Kancelář senátora 
za Děčínsko

Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pon-
dělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 28. – 29. 3. 2015 
 MUDr. Oleksandr Plyushchakov 
      Myslbekova 404/23, Děčín I, 
 tel.: 412 519 622
- 4.  – 6.4. 2015 MUDr. Adolf Křemen 
 Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 11. – 12.4. 2015 MUDr. Rita Rambousková  
 Riegerova 773/72, Děčín II, 
 tel.: 412 526 250

Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

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

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

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

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 6.4. 2015 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 9.4. 2015 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 20.4. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.4. 2015 
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.

Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na 
TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk,Sněžná - pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob, který začal 1.10.2014 končí 
31.3.2015 - známky červené a bílé = vývoz každý týden.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-

kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 

donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-

jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 

přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 

zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-

městí.

Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hod.

                             sudý týden od 10:00 do 12:00 hod. 

Tato provozní doba mobilního centra platí až do 

30.4.2015. 

Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-

fu na ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve čtvrtek 

v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa 

a  vlastníky staveb určené k  individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hláše-

na k pobytu žádná fyzická osoba, na termíny splat-

nosti poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 

komunálních odpadů pro rok 2015.

Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřed-

nictvím společného zástupce domácnosti, je povi-

nen zaplatit poplatek jednorázově, nejpozději  do 

31. 3.  příslušného kalendářního roku, pololetně 

ve dvou stejných splátkách, a  to nejpozději do 

30. 6. a  31. 12. příslušného kalendářního roku, mě-

síčně ve dvanácti stejných splátkách, a  to nejpoz-

ději do posledního dne příslušného měsíce. 

Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu k  indi-

viduální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kte-

rých není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, 

je povinen uhradit poplatek ve výši 900,- Kč do 

31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet 

109634816/0300 pod přiděleným variabilním sym-

bolem nebo hotově v pokladně městského úřadu. 

Oznamujeme občanům, že od dubna 2015 bude 

opět probíhat svoz bioodpadu. Občané, kteří mají 

zapůjčené hnědé nádoby na bioodpad z loňského 

roku, je přistaví ke svému objektu. Svoz bioodpa-

du bude vždy v lichém týdnu, 1x za 14 dní vždy ve 

středu. Bioodpad mohou občané odevzdávat i  do 

sběrného dvora města Krásná Lípa. 

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Pozor splatnost 
poplatku za komunální 

odpad se blíží
e občanům že od dubna

Bioodpad

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka ote-

vřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme pra-

ní, žehlení, mandlování, úklidy běžné 

i generální a to domácnostem i fi rmám. 

Ceník je na internetových stránkách 

www.komunitnicentrum.com nebo 

volejte vedoucí prádelny 

na tel. 777 291 340.

Kde: 

Pro koho:

Přihlášky na telefonu +420 777 576 698 (instruktorka PhDr. Jana Votápková), více informací na www.komunitnícentrum.com

Kdy: 
Každé pondělí od 9:30

Za kolik:
Jednotlivá lekce:  55 Kč
Permanentka: 4+1:      200 Kč

Mateřské centrum Beruška,
Komenského 8, Krásná Lípa

Pro rodiče s dětmi od prvních krůčků
do 3 let věku dítěte

HRAVÉ CVIČENÍ
Společné c vičení  rodičů s  dětmi  zaměřené na podporu 
psychomotorického v ý voje  dítěte  zábavnou formou,  
pod vedením v yškolené lektork y.  Podpora pro rodiče 
př i  př ípravě a  v yužit í  jednoduchých pomůcek doma.
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Výroční členská schůze Místní organizace Českého 
rybářského svazu Krásná Lípa se nesla především 
v  řeči čísel. Meziroční nárůst členské základny na 
116 členů, z  toho 17 žáků a  1 dorostenec, může 
většina jiných organizací ve městě rybářům jen 
závidět. Odpracováno bylo v  rámci brigádnické 
činnosti 1.104 hodin, a  to především na úpravách 
rybníků, břehových porostů, při údržbě klubovny, 
výlovech ryb apod. Rybářská stráž provedla celkem 
180 kontrol na jednotlivých revírech místní organi-
zace. Byla také schválena zpráva o zarybnění spra-
vovaných vod – celkem bylo vysazeno do 5.506 ks 
rybího plůdku - kaprů, línů, štik, candátů, amurů, 
úhořů atd. Naopak rybáři ulovili na revírech Křini-
ce a Kyjov více jak 1 tunu různých ryb, nejvíce pak 
kapra – 940 kg. V letošním roce krásnolipští rybáři 
pořádají 23. – 24. 5. rybářské závody Šluknovský 
pohár a  20. 6. pak rybářské závody na Tůni č. 5. 
Konat se budou i pravidelné rybářské závody dětí. 
Aktuální informace k činnosti rybářů můžete sledo-
vat na webových stránkách http://www.rybarikl.
estranky.cz/. V diskusi vystoupili hosté, Ing. Tomáš 
Kava, jednatel Severočeského územního svazu ČRS 

a Jan Kolář, starosta Krásné Lípy. Místní organizace 
ocenila i některé své členy za dlouhodobé aktivity 
a  přínos. Mezi oceněnými byli paní Vavrochová, 
pánové Vavroch, Krajmer a Rojer. Mimořádné oce-
nění při příležitosti významného životního jubilea 
(80 let) obdržel i  jednatel organizace pan Vojtěch 
Šulc. S přáním Petru zdar!, byla schůze ukončena.

(Jan Kolář)

V pátek byla Krásná Lípa po čase hostitelem pravi-
delného jednání Dobrovolného svazku obcí Sever. 
Prvním bodem jednání byla diskuse se zástupci 
České pošty s. p., ve věci organizačních změn a pří-
padné reorganizace její pobočkové sítě. Zástupci 
České pošty informovali starosty v  tom smyslu, 
že se v  nejbližším období nepočítá s  redukcí po-
boček, ani s  omezováním provozních dob. Pouze 
v menších obcích bude společnost hledat v rámci 
projektu PARTNER podnikatelské subjekty, jejichž 
prostřednictvím by služby v budoucnosti poskyto-
vala. V některých krajích tento způsob spolupráce 
již uspokojivě funguje.
Dalšími hosty byli zástupci Hasičského sboru ČR 
z Děčína, kteří přijeli objasnit způsob řízení a nasa-
zení sil a prostředků v případě požárů. Reagovali tak 
na připomínky starostů, kdy k  některým požárům 
vyjíždí nepřiměřeně mnoho techniky, jako např. 
k  lednovému požáru v  Lobendavě, kam dorazilo 
celkem 16 hasičských vozidel. Dle vysvětlení hasi-
čů, o nasazení techniky rozhoduje operační důstoj-
ník z Ústí nad Labem, který vychází mj. z informací 
od oznamovatele požáru, z dojezdové vzdálenosti 
a  stupně zařazení a  vybavení jednotek v  blízkosti 
události. Může nastat situace, kdy je nasazení tech-
niky větší, než se později ukáže jako nezbytné. Ale 
stále je to asi lepší varianta, než kdyby hasiči do-
razili v  nedostatečném počtu. Diskutovala se dále 
i další témata, např. povodňové situace, vybavová-

ní obecních jednotek hasičů potřebnou technikou 
atd. 
V  další části vystoupil jako host senátor Zbyněk 
Linhart, který informoval mj. o  svých aktivitách 
v  řešení problematiky nedostatku stomatologů 
a  dalších ambulantních lékařů na Děčínsku, nebo 
také o jednáních s ministerstvem pro místní rozvoj 
ve věci připravovaných nových dotačních progra-
mů, např. ve vztahu tzv. místním akčním skupinám 
nebo k menším městům a obcím. 
Na závěr se přítomní zabývali přípravou společné-
ho projektu na budování protipovodňového systé-
mu v některých obcích. Příště se starostové sejdou 
opět u nás v Krásné Lípě a rozhodovat se bude např. 
o podpoře letošního ročníku Tour de Feminin.

(Jan Kolář)

Pěkně se to ptáčkovi nasčítalo
Přímo od výslechu putoval 31 letý muž z  Krásné 
Lípy v tak zvaném zrychleném zkráceném řízení až 
k Okresnímu soudu v Děčíně. V posledním půlroce 
mu byly ve třech případech prokázány drobné krá-
deže na území města, za které dosud nebyl odsou-
zen. Ani hrozba až tříletého trestu mu nezabránila 
v další krádeži, a sice palivového dřeva ze zahrady 
u rekreační chalupy v Čelakovského ulici. Po výsle-
chu byl zadržen a putoval rovnou do policejní cely. 
Druhého dne mu byl u soudu uložen trest, kdy má 
za povinnost odpracovat 300 hodin veřejně pro-
spěšných prací. Ty si tak může přičíst k dalším dvě-
ma stům hodinám, které dosud nevykonal.

S krádeží si počkal na čistý vzduch
Přímo u  obvodního oddělení policie ve Strada-
lově ulici neznámý pachatel odcizil v  noční době 
ze zaparkovaného kamionu přes 100 l  motorové 
nafty. Zřejmě využil toho, že většina noční služby 
policistů je věnována obchůzce a policisté nejsou 
na oddělení přítomni. Ačkoliv škoda nedosáhla 
pětitisícové částky, v případě dopadení pachatele 
mu hrozí za přečin krádeže až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Čtvrt metru za tři roky
Pouhých čtvrt metru palivového dřeva v hodnotě 
tři sta korun stačilo k trestnímu stíhání dvou pacha-
telů z Rybniště. Společně si vyhlédli lokalitu u Tůně 
č. 5, kde pokáceli několik stromů, čímž způsobili 
škodu Lesům ČR. Oba byli v minulosti za podobný 
skutek pravomocně odsouzeni, a  proto jim nyní 
hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Policie hledá pachatele
Policisté hledají pachatele, který se na Kamenné 
Horce během jediné noci vloupal do třech rekreač-
ních chalup. Ty prohledal, zanechal po sobě znač-
ný nepořádek a majitelům způsobil škodu ve výši 
zhruba třiadvaceti tisíc korun. 
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v obdo-
bí minulého měsíce evidovali 19 trestných činů 
a  53 přestupků, z  toho 27 přestupků v  blokovém 
řízení. 

(prap. Jan Hampl)

Je to služba terénní, popřípadě ambulantní posky-
tovaná rodině s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen 
v  důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, 
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Poslání služby je: lidským a partnerským přístupem 
nabídnout a ukázat možnosti řešení v nepříznivých 
rodinných, rodičovských či sociálně – ekonomic-
kých situacích. Podpořit rodinu či rodiče v  jejich 
snaze nacházet bez pocitu selhání, ohrožení nebo 
rezignace smysl kvalitnějšího života dítěte jako im-
puls pro změnu v jejich životě.
Tři pracovnice dochází do rodin uživatelů a podpo-
rují rodiny takovým způsobem, aby bylo dosaženo 
stabilního rodinného prostředí pro vývoj dítěte. 
Rodinám pomáhají při řešení nepříznivé sociální 
situace a podporují jejich samostatnost při zvládání 
problémů každodenního života.
V rámci služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., 
o  sociálních službách poskytují základní sociální 

poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-
nosti, pomoc při zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, sociálně terapeutické čin-
nosti a  pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Rodiny také mohou využívat ambulantní službu ze-
jména při pomoci dětem v přípravě na vyučování, 
předškolní výchově, volnočasových aktivitách, be-
sedách, akcích pro rodiny s dětmi a individuálních 
konzultací s pracovnicemi služby v kanceláři.
Terénní služba je poskytována v  domácnosti uži-
vatele a v terénu v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v 
pátek od 9:00 do 15:00 hod. a  dle individuálních 
potřeb uživatele po dohodě s  pracovnicí služby. 
Ambulantní služba je poskytována v  komunitním 
centru Kostka Krásná Lípa p.o. ve středu od  9:00 do 
11:00 hod.,  od 13:00 do 15:00 hod. a dle individu-
álních potřeb uživatele rovněž po dohodě s pracov-
nicí služby.
Služba je poskytována ve Šluknovském výběžku 

a od července roku 2011 bylo podpořeno 60 rodin. 

Kontaktní údaje:
Telefon:   
412 354 843 – kancelář služby
774 974 583 – sociální pracovnice 
Mgr. Renata. Kučerová
773 020 265 – pracovnice v sociálních službách 
Dagmar. Hadravová
777 291 370 – sociální pracovnice Mgr. Jana Červinková

Email: sas@krasnalipa.cz
Adresa:    Kostka Krásná Lípa, p. o.
     Masarykova 1094/4
     407 46 Krásná Lípa
     IC: 75139090
     Tel.: 412 354 844
                 http://kostka.krasnalipa.cz

(Mgr. Renata Kučerová, Kostka Krásná Lípa p.o.)

Krásnolipští rybáři hodnotili loňský rok

l h l b h d k h ů b

Starostové jednali v Krásné Lípě

Policejní sloupek 
přehled za uplynulý 

měsíc

l žb é í ří dě b l í k d í ý h é dělá í k č í č d č k b l d ř d

Podpora rodin - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
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DDuben 2015 2015 

Zm na programu vyhrazena  www.krasnalipa.cz

              FAIR PLAY  
 

tvrtek 9.4. od 10:00 za 30,- K  
 
 

Osmdesátá léta v eskoslovensku. Mladi ká 
sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává lenkou 
St ediska vrcholového sportu. Její matka (Anna 
Geislerová) a trenér (Roman Luknár) doufají, že 
splní kvalifika ní limit a postoupí na olympijské 
hry. Vybo ením ze sv ta tvrdého sportovního 
drilu je pro Annu pouze milostný vztah s 
Tomášem (Ond ej Novák). 
Ann  za nou být bez jejího v domí podávány 
anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, 
objevují se ale rovn ž první zdravotní problémy. 
Anna se o p ípravcích dozvídá pravdu, a p estože 
je v sázce její ú ast na olympiád , hodlá dál 
trénovat bez nich. Její matka však doufá, že 
Anna ú ast na olympijských hrách využije k 
emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod rouškou 
neškodných vitamin  aplikovat tajn . Zm na programu vyhrazena

Tel.: 777 184 083, Pražská 960/24, Krásná Lípa, 
www.krasnalipa.cz

DUBEN 2015 

Fair Play 
Osmdesátá léta v eskoslovensku. Mladi ká 
sprinterka Anna se stává lenkou St ediska 
vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, 
že postoupí na olympijské hry a za nou jí bez 
jejího v domí podávat anabolika.  

ESKÉ DRAMA. 100 minut. 
Od 12 let. Vstupné 60 K . 

Škatuláci 
V Sýre kov  není radno vycházet po setm ní. 
Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové 
zvaní Škatuláci, kte í kradou vše, co jim p ijde 
do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého 
kluka! 
Dobrodružná animovaná komedie. 97 minut.  
Mládeži p ístupno. Vstupné 40 K .                         

St eda 8.4. 
1900 hodin 

Ned le 5.4. 
1400 hodin 

   Pohádká  
Milostný p íb h lov ka balancujícího na hran  
lásky, vášn  a lži. V ece je nalezeno t lo 
neznámého muže. P i pátrání po jeho identit  
se p ed kapitánem Rottem rozehraje milostné 
drama hlavního hrdiny, který si budoval dva 
soub žné životy se dv ma krásnými ženami. 
MODERNÍ ESKÉ LOVESTORY. 90 minut.  
Od 15 let. Vstupné 60 K .  

Ned le 26.4. 
1400 hodin 

St eda 22.4. 
1900 hodin 

Khumba 
Zebra Khumba byl už od narození ter em 
posm ch  svého stáda a navíc ho p íbuzní obvinili, 
že je prokletý. Odvážná, polopruhovaná zebra se 
vydává do nebezpe ného, ale zárove  zábavného 
dobrodružství, aby našel chyb jící proužky a získal 
zp t respekt své rodiny 
ANIMOVANÝ. 82 minut.  
Mládeži p ístupno. Vstupné 40 K .  

Zajímavý článek o přednášce „Podnikatelské rodiny Hielle a Dittrich a „jejich“ 
města Krásná Lípa a Žirardów“ Mgr. Jana Němce - ředitele Státního okresního 
archivu Děčín, která se uskutečnila v sobotu 21. března 2015 v Křinickém pivo-
varu najdete na stránkách www.vybezek.eu.
Český rozhlas Sever se v pořadu Dopolední expres vypravil za Klubem českých 
turistů Krásná Lípa. Nejen zajímavý článek, ale i krátký audio rozhovor s před-
sedou krásnolipských turistů panem Václavem Hiekem, najdete na stránkách 
www.rozhlas.cz/sever.

Město Krásná Lípa ve spolupráci s  folklorním souborem Lužičan pořádá 
11. ročník pěvecké soutěže Zpěváček 2015. Vstupní oblastní kolo soutěže se 
uskuteční v sobotu 28. března od 15:00 hodin v Kulturním domě v Krásné Lípě. 
Vstupné pro veřejnost ZDARMA.

ý člá k ř d áš P d ik l ké di Hi ll Di i h j ji

Krásná Lípa v médiích

ná Lípa ve spolupráci s folklorním souborem Lužič

Zpěváček 2015

Po mnoha letech se podařilo, díky vstřícnosti nového vlastníka, dosáhnout od-
stranění nevzhledného zbořeniště na Varnsdorfské ulici.
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Domeček Na Kopečku 
Rumburk - program 

na duben
Středa  1.4. - 19:00 Bollywood nebo také Ma-
sala movie
Pro „západní svět“ lehce nepochopitelné a ne-
uchopitelné. Co se skrývá za všemi těmi tanci, 
zpěvy, hrdiny a barevnými sárí? Nahlédnout do 
světa Indického fi lmu nám umožní Klára Win-
terová.
Čtvrtek 2.4. - 20:00 Noc zhasínajících světel
Scénické čtení k  událostem Zeleného čtvrtka. 
Pořádá Evangelický sbor Rumburk.
Sobota 4.4. 19:00 Pašijová divadelní hra
aneb velikonoční příběh trochu jinak. Pořádá 
Evangelický farní sbor Rumburk (také od 15:00 
v kostele na Vlčí Hoře). 
Středa 8.4. 19.00 Po Maroku na kole
Zkušený cestovatel a rumburský cyklista Pavel 
Brabec se s námi podělí o své velmi čerstvé zá-
žitky z cesty po Maroku na kole.

Nevíte, jak dětem vyplnit prázdninové volno? Mů-
žete jim ho vyplnit účastí na Prázdninovém fi lmo-
vém táboře v jurtě aneb Hrátky s Fantazií.
Tábor je vhodný pro děti 1. stupně ZŠ (mladší po 
domluvě) a  bude se konat převážně v  exteriéru. 
Děti se na táboře seznámí se základními technika-
mi animovaného fi lmu, předchozí výtvarné nebo 
fi lmové zkušenosti nejsou vyžadovány ani předpo-
kládány. Tábor se bude konat v  jurtě v  soukromé 
zahradě v Krásné Lípě. Přihlášky a dotazy zodpoví 
Kateřina Knappová nebo Hana Štroblová (katerina.
knapp@gmail.cz, hana.stroblova@seznam.cz)

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko pro 
vás i v letošním roce připravila řadu výletů s certi-
fi kovanými průvodci. Více informací najdete na 
http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-s-
-pruvodcem. Přihlášky jsou možné formou webové 
rezervace u  každého výlety nebo na e-mailu pro-
gramy@ceskesvycarsko.cz. Dotazy na tel. + 420 777 
819 913.

Na tradiční jarní akci u  pramenů Křinice vyrazí-
me společně s  krásnolipskými turisty v  sobotu 
28. března z  náměstí v  Krásné Lípě v  10 hodin. 
Sebou si vezměte něco na opékání, něco k  tomu 
a  něco na zapití. Trasa je nenáročná, dlouhá asi 7 
kilometrů.

Právě vyšel Kalendář kulturních a sportovních akcí 
v Krásné Lípě na duben až červen 2015. Ke stažení 
ho najdete na webových stránkách www.krasnali-
pa.cz.

Seminář Trénování paměti je určen všem, kteří si 
chtějí během krátké doby vycvičit paměť a  kon-
centraci. V  semináři jsou podrobně a  názorně vy-
světleny jednotlivé kroky, jak si vytrénovat paměť, 
koncentraci, důležité techniky a  mnemotechniky 
k zachování paměti, ukládání do paměti např. Kate-
gorizace, Akrostika, Příběh, Loci, Chunkování a také 
rozšiřování mozkové kapacity a  tvoření mozkové 
rezervy. Toto vše velmi zkvalitňuje život a zvyšuje 
sebevědomí. U nás se nezkouší, ale předpokladem 
je aktivní účast. Cílem je minimalizování ztráty pa-
měti. Chceme dokázat, že ani ve starším věku ne-
jsou problémy s pamětí, když se ví jak na to. Naučit 
se nenaučitelné.

Datum konání semináře:   11. 4. – 12. 4. 2015
Začátek semináře:   10:00 hodin
Konec semináře:      17:00 hodin 
Kde seminář proběhne:  
v Komunitním centru Kostka 
Občerstvení zajištěno!

Čtvrtek 2.4. od 15:00  Úvod do módního návrhář-
ství
Čtvrtek 9.4. od 15:00 Vaření – zdravě a chutně 
Kurzy se konají v Komunitním centru Kostka v Krás-
né Lípě. Přihlásit se můžete na tel.: 777 360 179 
nebo osobně v komunitním centru. 

Úterý 14.4. od 16:00 Vyprávění s úspěšnou podnikatelkou
Čtvrtek 16.4. od 15:00 Kurz masáží
Kurzy se konají v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě. Přihlásit se můžete na tel.: 777 360 179 nebo 
osobně v komunitním centru. 

t j k dět l it á d i é l ? M

Filmový tábor 
v Krásné Lípě

b ě ěš á l č t Č ké Š ý k

Zážitkové výlety 
s certifi kovanými 

průvodci

Otvírání studánek

Kalendář akcí na 
duben až červen 2015

i ář T é á í ě i j č š k ří

Trénování paměti

Klub pro podnikavé 
ženy - tvoření

Klub pro podnikavé ženy - podnikání

Kostka zkvalit uje život v regionu. Pomáhá vést d stojný a hodnotný život d tem i dosp lým a 
podporuje je p i ešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzd lávání a zájmové 

aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vst ícný p ístup. 
_________________________________________________________________________________ 

O kostku pest ejší život 
Kostka Krásná Lípa, p ísp vková organizace  Masarykova 1094/4  407 46 Krásná Lípa 

tel.: +774 233 010, e-mail: tklub@krasnalipa.cz, I O: 751 39 090, www.komunitnicentrum.comzace  

„Tane ní kroužek“ 

Nudíš se? Nevíš, co s volným asem? Rád/a tancuješ? Tak jsme tu práv pro Tebe…

P ij do tane ního kroužku romských a moderních tanc LILA ROSA.

Jestli máš zájem s námi tancovat, p ij si vyzvednout p ihlášku do T klubu.

Projekt „MOJE KO ENY“ podpo ilo Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy v rámci
dota ního programu Podpora vzd lávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní

výchovy v roce 2015.

Trénujeme každé pond lí, úterý a tvrtek od 16:00 18:00hod v místním kin .

Budeme se na Tebe t šit
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Zapnuli GPS a vyrazili z Rumburku do Krásné Lípy. 
Nezabloudili, takže se mohli před publikem před-
vést v  celé své tříčlenné nádheře. A  stálo to za 
poslech i  podívanou. Na pódiu stanuli tři nadějní 
a talentovaní mladíci z chlapecké skupiny THE PIX 
(…a ne jinak) z  Rumburku a  bez dlouhých řečí 
spustili. Když už ale nějaké řeči měli, byli vtipní, svě-
ží, … originální. Zahráli skoro všechno, skladby pře-
vzaté i vlastní, anglické i české. Kdo byl, rozhodně 
nemůže říci, že by se na jejich koncertě nudil. A kdo 
nebyl, může na jejich koncert dorazit 4. červen-
ce do kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře.  
Více fotografi í a  video z  koncertu v  galeriích na 
www.krasnalipa.cz.

V sobotu 14. března 2015 se na Sportovním areálu 
konaly hned dvě zajímavé akce - volejbalový turnaj 
Femina 2015 a o pár metrů dál, v nafukovací hale, 
setkání tenistů z  Tenisové akademie Krásná Lípa 
s tenisty z Litoměřic. 

V polovině března proběhla v  krásnolipském kul-
turním domě další Berušková burza dětského ob-
lečení, vybavení a  hraček. V  pátek bylo doneseno 
na 1.200 věcí, z nichž byla v sobotu každá pátá pro-
dána, celkem za téměř 9.000 Kč. Peníze si odneslo 
23 prodávajících. Ke koupi bylo jarní a  letní ob-
lečení, boty, vybavení do postýlek, autosedačky 
a hračky, kterým vévodilo přes 30 neodolatelných 
angličáků po pěti-
koruně. Na burze 
jsme se sešli již po 
osmnácté a  na or-
ganizaci je to znát. 
Pomocnice a  po-
mocníci už dobře 
vědí, co a jak a vše 
běží jak na drát-
kách. Mimo jiné 
jsme zjistlili, že si 
vychováváme rov-
nocenné nástupce 
v  našich dětech, 
které nám dávaly 
chvílemi pocit, že 
tam už ani nemusí-
me být. Rozmístění 
věcí po prodejní 

ploše a  technické zabezpečení byla především je-
jich zásluha. Jmenovitě proto kromě všem dospě-
lým pomocníkům musím touto cestou poděkovat 
také Majdě, Báře, Terezce, Adélce, Danušce, Márovi 
a Lukymu. Burzu uspořádalo Mateřské centrum Be-
ruška za podpory města Krásná Lípa.

(Lada Hrnečková)

Hráli, zpívali, 
bavili, nenudili 

THE PIX

Sobota 14. březen 
2015 - Sportovní areál 
Českého Švýcarska

Jarní Beruškovou burzu ovládla autíčka

Děti z klubu Včelka se průběžně připravují na Velikonoce – tvoří výtvarné výrobky, pečou sladké dobroty.

Ženy z klubu podnikavých žen se pravidelně scházejí každé úterý a každý čtvrtek v Komunitním centru. Tvoří 
spolu zajímavé výtvarné věci a debatují na téma podnikání. Přijďte se podívat v úterý od 16 hodin či ve čtvrtek 
od 15 hodin. 
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USNESENÍ 
z 6. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18. 3. 2015 a 23. 3. 2015 

I. Hlavní program
Závěry z 3. ZM - Usnesení RM č. 6 – 01/2015 
RM projednala průběh a  závěry z  3. zasedání ZM ze 
dne 11. 3. 2015 a ukládá:
- vedoucímu FO prověřit možnosti zvláštního pojištění 
pracovníků pořádkové služby v Krásné Lípě,
- Karlu Marešovi: 
- řešit posunutí dopravního značení začátku obce na 
vjezdu do města Krásná Lípa v ulici Pražská, 
- zabývat se opravou nezpevněné krajnice a  dírami 
v  komunikaci u  Slavie a  vyzvat vlastníky pozemku 
k nápravě,
- Ing. Petru Simandlovi zabývat se dokončením demo-
lice naproti NOVII.
Vedoucí FO - Usnesení RM č. 6 – 02/2015 
RM jmenuje na návrh tajemnice MěÚ vedoucí fi nanč-
ního odboru Městského úřadu Krásná Lípa Bc. Michae-
lu Sochovou, bytem Dívčí 178, 407 21 Česká Kamenice 
s účinností od 1. dubna 2015. 
Vyhlášení nového koncesního řízení  
Usnesení RM č. 6 – 03/2015 
RM schvaluje vyhlášení nového koncesního řízení na 
výběr provozovatele vodohospodářského majetku 
města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
II. Došlá pošta
Pronájem pozemku - vyhlášení 
Usnesení RM č. 6 – 04/2015 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
- p. p. č. 1880/23 o výměře 3923 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Pronájem p. p. č. 1093/4, p. p. č. 650/2 a p. p. č. 
650/3, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 6 – 05/2015 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1093/4 o výměře 436 
m2, p. p. č. 650/2 o  výměře 336 m2 a  p. p. č. 650/3 
o  výměře 385 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Petru Staňkovi, Na Kopečku 3, Krásná 
Lípa. 
Pronájem pozemků - Kyjov  
Usnesení RM č. 6 – 06/2015 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 11/1 o  výměře 2495 
m2, p. p. č. 626 o výměře 2442 m2, části p. p. č. 3/1 
o výměře 14 000 m2, p. p. č. 9 o výměře 1 400 m2, p. p. 
č. 260 o výměře 4 845 m2, p. p. č. 294/3 o výměře 754 
m2, část p. p. č. 258/1 o výměře 1 963 m2, část p. p. č. 
254/1 o výměře 390 m2 a p. p. č. 554/1 o výměře 516 
m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Miroslavu Fafl ákovi, 
Kyjov 3 za těchto podmínek:
1. účel pronájmu p. p. č. 254/1, k. ú. Kyjov u  Krásné 
Lípy - přehánění dobytka, ostatní pozemky na pastvu, 
2. zachování průchodu podél p. p. č. 575, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy, 
3. zabezpečení přepadu z p. p. č. 17 přes p. p. č. 3/1, vše 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 
4. první dva roky nájemné 50% ročního nájmu za 
předpokladu úprav a zajištění vyčištění pozemků.
 Pronájem p. p. č. 672, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 6 – 07/2015   
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 672, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy Miroslavu Fafl ákovi, Kyjov 3, Krásná Lípa, 
z důvodu stávajících nájemních vztahů. 
Prodej pozemku - vyhlášení 
Usnesení RM č. 6 – 08/2015 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek:
- část p. p. č. 978 o výměře 1 500 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku  - Usnesení RM č. 6 – 09/2015 
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 356 o vý-
měře 184 m2, k. ú. Krásná Lípa z  důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města. 

Byty - pronájem - byt č. 2, Nemocniční 952/18 
Usnesení RM č. 6 – 10/2015 
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Nemocniční 952/18 
Veronice Selingerové bytem Mlýny 80, Kytlice. Veš-
keré opravy a  úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Byty - žádost o nájem bytu 
Usnesení RM č. 6 – 11/2015 
RM projednala žádost o  nájem bytu č. 6, Bezručova 
359/15 a  neschvaluje pronájem žadatelce Anně Po-
kutové Burešové bytem Kyjovská 350/81, Krásná Lípa 
z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro pronájem 
městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou služ-
bou v Krásné Lípě. 
Byty - žádost o nájem bytu 
Usnesení RM č. 6 – 12/2015 
RM projednala žádost o nájem bytu č. 2, Masarykova 
16/1 a  neschvaluje pronájem žadatelce Zdence De-
meterové bytem Varnsdorfská 114/30, Krásná Lípa 
z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro pronájem 
městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou služ-
bou v Krásné Lípě. 
Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 6 – 13/2015 
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní smlouvy 
č. 2013/25/26-393 na byt č. 14, Nemocniční 1137/6 
s Mojmírem Králíkem k 30. 4. 2015 za podmínky, že od 
1. 5. 2015 bude uzavřena nájemní smlouva s novým 
nájemníkem bytu. V  opačném případě skončí nájem 
bytu uplynutím výpovědní doby k 30. 6. 2015.  
Nebytové prostory - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 6 – 14/2015 
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní smlouvy 
č. 2009/22/11-310 na nebytový prostor č. 1, Masa-
rykova 1094/4 uzavřené s  MUDr. Josefem Kořínkem 
bytem Lesní 757, Rumburk k 31. 3. 2015 bez nároku 
na úhradu vložených investic do rekonstrukce nebyto-
vých prostor. 
Nebytové prostory - pronájem Masarykova 
1094/4 - Usnesení RM č. 6 – 15/2015 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 1, Ma-
sarykova 1094/4 společnosti JOCORP s. r. o. se sídlem 
Březinova 730/1, Jiříkov, IČ 03869628, zastoupené 
jednatelem MUDr. Josefem Kořínkem, za účelem pro-
vozu ordinace praktického lékaře pro dospělé a zdra-
votní rehabilitace od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2024. Sazba 
nájemného za m2 je 47,08 Kč. RM schvaluje udělení 
výjimky z Postupu ve věci prodeje a užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví města, kdy žadatel nehradí kauci 
při podání žádosti o  pronájem nebytových prostor. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Kyjov 49 - nabídka - Usnesení RM č. 6 – 16/2015 
RM se seznámila s  nabídkou realitní kanceláře EU-
-Grand reality s. r. o., se kterou má město uzavřenou 
smlouvu na prodej objektu Kyjov 49. RM ukládá ve-
doucímu OMCS Petru Olivovi zprostředkovat jednání 
se zájemcem za účelem zjištění bližších informací 
o záměru zájemce s výše uvedenou nemovitostí.  
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 6 – 17/2015   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky dle předloženého návrhu. 
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 14, Nemoc-
niční 1137/6 - Usnesení RM č. 6 – 18/2015 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 14, Ne-
mocniční 1137/6. Byt I. kategorie o  velikosti 1 + 0 

(26,01 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Při podpisu nájemní 
smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh 
na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 
Byty - pozastavení vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 6 – 19/2015 
RM schvaluje pozastavení záměru obce uvedeného 
v usnesení RM č. 3-13 ze 14. a 21. 1. 2015 pronajmout 
byt č. 7, Masarykova 993/2, do doby uvolnění bytu 
současným nájemníkem. 
Byty – pozastavení vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 6 – 20/2015 
RM schvaluje pozastavení záměru obce uvedeného 
v usnesení RM č. 36-19 z 24. 7. 2008 pronajmout byt 
č. 2, Masarykova 16/1, do doby ukončení rekonstrukce 
bytu. 
Nebytové prostory - pozastavení vyhlášení 
k pronájmu - Usnesení RM č. 6 – 21/2015 
RM schvaluje pozastavení záměru obce uvedeného 
v  usnesení RM č. 65-15 z  13. 8. 2014 pronajmout 
nebytový prostor č. 3, Masarykova 1094/4, do doby 
ukončení stavebních úprav nebytového prostoru. 
Městský mobiliář  - Usnesení RM č. 6 – 22/2015 
RM schvaluje nabídku na realizaci uměleckého díla 
„Všímavá turistka“ Miloslava Petráška 
a Zbyška Macháčka dle přílohy. 
Opatrovnictví - Usnesení RM č. 6 – 23/2015 
RM bere na vědomí dopis starosty města adresovaný 
Ministerstvu vnitra ČR ve věci příspěvku na plnění 
úkolů obce v  přenesené působnosti – výkon funkce 
veřejného opatrovníka. 
Rozšíření značených turistických cest 
Usnesení RM č. 6 – 24/2015 
RM projednala a  schvaluje návrh na rozšíření znače-
ných turistických cest v  okolí Krásné Lípy dle přílohy 
a  ukládá Janu Kolářovi zajistit realizaci ve spolupráci 
s KČT a dalšími subjekty. 
Zpracování studie Chodník na Varnsdorfské ulici 
Usnesení RM č. 6 – 25/2015 
RM bere na vědomí cenovou nabídku Ing. Hřebřino-
vé na zpracování studie stavebního záměru Krásná 
Lípa - chodník Varnsdorfská, která umožní osazení 
obrubníků pro budoucí chodník od křižovatky u úřadu 
k samoobsluze v rámci rekonstrukce ul. Varnsdorfská 
v roce 2015. 
Dodatek k pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
Usnesení RM č. 6 – 26/2015 
RM schvaluje dodatky č. 1 k  pojistným smlouvám č. 
2015/41/19-70 (č. 5609083328) a  č. 2015/41/19-69 
(č. 5609083339) pro pojištění odpovědnosti zaměst-
nanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - městu 
Krásná Lípa se společností Kooperativa pojišťovna, a. s.
 Účetní závěrka města Krásná Lípa za rok 2014 
Usnesení RM č. 6 – 27/2015 
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Krás-
ná Lípa k 31. 12. 2014 v předloženém znění. 
Plán účetních odpisů města Krásná Lípa r. 2015 
Usnesení RM č. 6 – 28/2015 
RM schvaluje plán účetních odpisů (odpisový plán) 
města Krásná Lípa na rok 2015 v předloženém znění. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2015 - Usnesení RM č. 6 – 29/2015 
RM schvaluje Harmonogram úkolů k  zabezpečení 
řádné a  mimořádné inventarizace majetku a  závaz-
ků města Krásná Lípa pro rok 2015 a termíny konání 
všech inventur dle předloženého návrhu. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2015 - Usnesení RM č. 6 – 30/2015 

RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise 
a složení jednotlivých inventarizačních komisí pro rok 
2015 dle Harmonogramu úkolů k  zabezpečení řádné 
a mimořádné inventarizace majetku a závazků města 
Krásná Lípa pro rok 2015. 
Zpráva o  inventarizaci majetku města za rok 
2014 - Usnesení RM č. 6 – 31/2015 
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku a závaz-
ků města Krásná Lípa za rok 2014. 
ČNFB - podání projektových žádostí  
Usnesení RM č. 6 – 32/2015 
RM schvaluje podání žádostí o  dotaci do Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti na projekty:
- Město Krásná Lípa na projekt Umělec nezná hranic,
- ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. na projekt Pojď k nám, my 
přijdeme k vám II. 
Dofi nancování PS - Usnesení RM č. 6 – 33/2015 
RM schvaluje podání Žádosti o  poskytnutí příspěvku 
z  rozpočtu Ústeckého kraje na dofi nancování sociál-
ních služeb v návaznosti na schválený státní rozpočet 
na dofi nancování pečovatelské služby. 
Kaple - Usnesení RM č. 6 – 34/2015 
RM schvaluje bezplatný pronájem kaple ve Vlčí Hoře 
sdružení CEDR - komunitní centrum, občanské sdruže-
ní, Křižíkova 918/32, Krásná Lípa na akci Pašijová hra 
dne 4. dubna 2015. 
Zapůjčení městského majetku 
Usnesení RM č. 6 – 35/2015 
RM neschvaluje bezplatné zapůjčení stánků a odpad-
ních košů sdružení Krásná Jurta o. s., Varnsdorfská 
131/92, Krásná Lípa z důvodu zachování pro potřeby 
v městě Krásná Lípa. 
Nařízení č. 1/2015 - Usnesení RM č. 6 – 36/2015
RM schvaluje Nařízení č. 1/2015, kterým se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č. 3/1998, o závazných čás-
tech územního plánu sídelního útvaru.  
Program kina a kalendář akcí kulturního domu 
na duben 2015  - Usnesení RM č. 6 – 37/2015 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na 
duben 2015. 
Zpráva o plnění úkolů z 4. RM 
Usnesení RM č. 6 – 38/2015 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 4. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace:
- Dopis od Strany zelených Ústecký kraj ve věci pod-
pory zachování obcí v  Ústeckém kraji - Horní Jiřetín 
a Litvínov,
- Rozlosování jarní části OP mužů TJ Krásné Lípy,
- Dopis od Policie ČR - vyrozumění ve věci porušování 
povinnosti při správě cizího majetku,
- Návštěvnost městské knihovny 01 - 02/2015.
  Informace   
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 2. 3. 2015,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 
3. 3. 2015,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 
3. 3. 2015,
- Zápis z  1. schůze Kontrolního výboru ze dne 5. 3. 
2015,
- Zápis z komise cestovního ruchu a propagace ze dne 
23. 2. 2015,
- Zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 
12. 3. 2015. 

Jan Kolář
Jana Drobečková

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11. 3. 2015 

Zpráva o plnění úkolů z 2. ZM 
Usnesení ZM č. 3 – 01/2015   
ZM schvaluje Zprávu o  plnění úkolů z  2. ZM bez při-
pomínek. 
6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa pro rok 2014 
Usnesení ZM č. 3 – 02/2015   
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města 

Krásná Lípa pro rok 2014 v předloženém znění. 
Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2015 
Usnesení ZM č. 3 – 03/2015   
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2015 
v závazných ukazatelích rozpočtu v provozní, investič-
ní - účelové části rozpočtu a  fi nancování dle tabulek 
č. 1 - 3. 
Dopravní značení - Usnesení ZM č. 3 – 04/2015 

ZM schvaluje účelové výdaje ve výši 120 000 Kč z or-
ganizační složky 0305 na obnovu dopravního značení. 
Rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa roku 2015 
Usnesení ZM č. 3 – 05/2015  
ZM schvaluje, aby RM prováděla rozpočtová opatření 
rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2015 v rozsahu:
a) navýšení (snížení) celkových příjmů a  výdajů 

rozpočtu jednotlivých organizačních složek města 
v provozní, investiční - účelově vázané části a fi nanco-
vání, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů 
rozpočtových kapitol vyjma účelových dotací a k tomu 
souvisejících výdajů,
b) daném § 16 odst. 3, písm. a) a c) a odst. 4 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění.  



strana 8 26. března 2015

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459,e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412  354  820. Sazba a  tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o. Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

Předání kompetencí RM - Usnesení ZM č. 3 – 
06/2015 
ZM schvaluje, aby s rozpočtovými rezervami rozpočtu 
města nakládala RM. 
Rozpočtový výhled na období 2016 – 2018 
Usnesení ZM č. 3 – 07/2015 
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na 
období od roku 2016 do roku 2018 dle předloženého 
návrhu. 
Sociální fond 2015 - Usnesení ZM č. 3 – 08/2015    
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu města pro rok 
2015 dle předloženého návrhu. 
Členské příspěvky - Usnesení ZM č. 3 – 09/2015 
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na 
rok 2015 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 800 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 10 680 Kč,
4) DSO Sever ve výši 17 765 Kč,
5) MAS Šluknovsko ve výši 500 Kč. 
Roční zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za 
rok 2014  - Usnesení ZM č. 3 – 10/2015 
ZM schvaluje Roční zprávu o  výsledcích fi nančních 
kontrol za rok 2014 vč. zpráv příspěvkových organizací 
města Krásná Lípa v předloženém znění. 
Rozpočtová opatření rozpočtu příspěvkových 
organizací města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 11/2015 
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření 
rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem 
Krásná Lípa na rok 2015 v rámci schváleného rozpoč-
tu, které nemění výši celkového rozpočtu příspěvkové 
organizace. 
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
za rok 2014 - Usnesení ZM č. 3 – 12/2015   
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za 
rok 2014 v  celkové výši 389 814,47 Kč (z hlavní čin-
nosti ve výši 246 963,91 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 
142 850,56 Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn ve 
výši 20 % hospodářského výsledku a zbylou část 80 % 
hospodářského výsledku převést do rezervního fondu. 
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 3 – 13/2015   
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za 
rok 2014 v předloženém znění. 
Dodatek č. 10 k zakládací listině ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa, p. o.  - Usnesení ZM č. 3 – 14/2015   
ZM schvaluje dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvko-
vé organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa dle předloženého návrhu. 
Hospodářský výsledek Kostka, p. o. za rok 2014 
Usnesení ZM č. 3 – 15/2015   
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové orga-
nizace Kostka za rok 2014 v  celkové výši 649 220,31 
Kč (z hlavní činnosti ve výši 627 386,48 Kč a z vedlejší 
činnosti ve výši 21 833,83 Kč) a  schvaluje odvod do 
fondu odměn ve výši 20 % hospodářského výsledku 
a  zbylou část 80 % hospodářského výsledku převést 
do rezervního fondu. ZM dále schvaluje použití rezerv-
ního fondu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
ve výši daňové úspory celkem 42 180 Kč za rok 2013 
v souladu s platnou legislativou ke krytí nákladů (vý-
dajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy 
nejsou předmětem daně.  
Zpráva o hospodaření Kostka Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 3 – 16/2015   
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové orga-
nizace Kostka Krásná Lípa za rok 2014 v předloženém 
znění. 
Kostka Krásná Lípa p. o. – 1. RO 
Usnesení ZM č. 3 – 17/2015   
ZM schvaluje předběžně 1. rozpočtové opatření roz-
počtu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro 
rok 2015 pro přijetí a případnou realizaci výdajů úče-
lově poskytnutých dotací dle přílohy.
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rezervního fondu 
organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015 dle 
upraveného návrhu.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech 
budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení 
zastupitelstvu po podpisu příslušných smluv a rozhod-
nutí o přijetí dotací.

Zpráva o hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o. 
Usnesení ZM č. 3 – 18/2015   
ZM schvaluje Zprávu o  hospodaření Křinice Krásná 
Lípa, s. r. o. za rok 2014 v předloženém znění. 
Zpráva o  činnosti MěÚ - Usnesení ZM č. 3 – 
19/2015 
ZM schvaluje Zprávu o činnosti MěÚ. 
Diskuze občanů - Usnesení ZM č. 3 – 20/2015   
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vy-
plynuly z diskuze občanů: - Zajistit možnosti zvláštní-
ho pojištění pracovníků pořádkové služby.
Prodej p. p. č. 1524/6, 1524/5, 1524/7 a části p. 
p. č. 1524/3, vše k. ú. Vlčí Hora  - Usnesení ZM č. 
3 – 21/2015   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1524/6 o  výměře 128 
m2, p. p. č. 1524/7 o  výměře 36 m2, části p. p. č. 
1524/5 o výměře 47 m2 a části p. p. č. 1524/3, vše k. 
ú. Vlčí Hora Evě a Manfredu Endlerovým, Vlčí Hora 17, 
Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro potřeby 
města. 
Prodej části p. p. č. 978, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 22/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 978 o výměře 1 701 
m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP č. 1833-150/2014 nově 
vzniklá p. p. č. 978/2, k. ú. Krásná Lípa) za účelem vý-
stavby rodinného domu Pavlu a Lence Vohryzkovým, 
Havlíčkova 580/6, Krásná Lípa za cenu 39 030 Kč (do 
základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 15 
030 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. 
Prodej části p. p. č. 151/2 a části st. p. č. 123, vše 
k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 23/2015 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 151/2 o  výměře 31 
m2 a části st. p. č. 123 o výměře 1 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa (dle GP č. 1827-123/2014 nově vzniklá p. p. č. 
151/3, k. ú. Krásná Lípa) za účelem zřízení zahrady 
Karlu a  Aleně Šlengrovým, Střelecká 71/3, Rumburk 
za cenu 640 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 552/1, k. ú. Kyjov u  Krásné 
Lípy 
Usnesení ZM č. 3 – 24/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 552/1 o výměře 144 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady 
Alžbětě Schánilcové, bytem Emilie Hyblerové 527/2, 
Praha za cenu 2 160 Kč. Kupující uhradí veškeré nákla-
dy s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 659/8, 659/7 a 659/6, vše k. 
ú. Krásný Buk  
Usnesení ZM č. 3 – 25/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 659/6 o výměře 359 
m2, části p. p. č. 659/7 o výměře 125 m2 a části p. p. č. 
659/8 o výměře 73 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení zahrady Daně Ellederové, Fr. Křížka 14, Praha za 
cenu 70 760 Kč za podmínky zřízení věcného břemene 
vedení vodovodního potrubí pro manžele Uhlíkovy. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 54/1, 54/3 a 647/1, vše k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 3 – 26/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 54/3 a  části p. p. č. 
54/1 (nově vzniklá p. p. č. 54/5 o  výměře 168 m2) 
a části p. p. č. 647/1 o výměře 124 m2, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Josefu a Hele-
ně Pecharovým, Čáslavská 7/1866, Praha, za cenu 21 
600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. 
Prodej p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 3 – 27/2015  
ZM ruší usnesení ZM č. 25-08/2014 ze dne 10. 9. 2014 
o prodeji části p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 
Prodej části p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov u  Krásné 
Lípy - Usnesení ZM č. 3 – 28/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 647/1 o výměře 914 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady 
Michalu Jindřichovi, Vinařská 739/14, Praha za cenu 
37 125 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
Bezúplatný převod od SPÚ 
Usnesení ZM č. 3 – 29/2015   
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 1749/1 

o výměře 3036 m2, k. ú. Krásná Lípa od Státního po-
zemkového úřadu pro veřejně prospěšnou stavbu. 
Směna pozemků - Usnesení ZM č. 3 – 30/2015   
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 2904/3 o výměře 16 
m2 a části p. p. č. 2901/1 o výměře 26 m2 za část p. p. 
č. 609 o výměře 39 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s Milanem 
Pešírem, Štefánikova 575/11, Krásná Lípa z  důvodu 
majetkoprávního vypořádání pozemků. Náklady se 
směnou spojené uhradí město Krásná Lípa. 
Jednací řád ZM - Usnesení ZM č. 3 – 31/2015
ZM schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Krásná 
Lípa dle předloženého návrhu. 
Užívání závěsného znaku 
Usnesení ZM č. 3 – 32/2015  
ZM stanovuje Hanu Volfovou, členku zastupitelstva 
města, k  užívání závěsného odznaku se státním 
znakem České republiky. ZM tímto pověřuje Hanu 
Volfovou na volební období 2014 - 2018. Jmenovaná 
s tímto vyslovila souhlas. 
Jmenování členů Finančního výboru - Usnesení 
ZM č. 3 – 33/2015   
ZM jmenuje členy svého fi nančního výboru Kateřinu 
Němcovou a Ing. Martina Růžičku. 
Finanční výbor ZM - Usnesení ZM č. 3 – 34/2015   
ZM ukládá fi nančnímu výboru ZM Krásná Lípa prove-
dení kontrol v roce 2015:
- kontrola přidělení příspěvku dle pravidel pro přidělo-
vání fi nančních příspěvků městem na podporu kultur-
ní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 
v roce 2014, 
- kontrola přidělení příspěvku dle podmínek pro při-
znání příspěvku města Krásná Lípa na opravy fasád, 
střech a oplocení v roce 2014.
Kontrolní výbor ZM - Usnesení ZM č. 3 – 35/2015   
ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM Krásná Lípa pro-
vést tyto kontrolní akce v roce 2015:
- Plnění usnesení RM – ZM,
- Kontrola podpisů - Dohody o hmotné odpovědnosti 
za hodnoty svěřené k vyúčtování. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti 
Usnesení ZM č. 3 – 36/2015   
ZM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa podání žádosti 
o  dotaci na projekt Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi do Programu Podpora dětí hendike-
povaných mentálně, fyzicky či prostředím ve kterém 
vyrůstají od Nadace Agrofert, dle přílohy.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací 
Usnesení ZM č. 3 – 37/2015   
ZM schvaluje přijetí dotace organizaci Kostka Krásná 
Lípa, p. o. na sociální služby - Terénní programy, SAS 
pro rodiny s  dětmi, Odlehčovací služby, Odborné 
poradenství a  NZDM od Ústeckého kraje z  programu 
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v  celkové 
výši 2 012 000 Kč. ZM schvaluje uzavření příslušné 
smlouvy o  poskytnutí neinvestiční dotace a  realizaci 
projektu. ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Klub 
Včelka 2015 z  Programu Integrace romské komunity 
2015 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ve výši 414 000 Kč. ZM schvaluje realizaci projektu. ZM 
schvaluje přijetí dotace na projekt Moje kořeny z Pro-
gramu na podporu vzdělávání v  jazycích národnost-
ních menšin a  multikulturní výchovy v  roce 2015 od 
Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy ve výši 
105 000 Kč.
ZM schvaluje realizaci projektu. 
Pečovatelská služba 2015 - Usnesení ZM č. 3 – 
38/2015   
ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou službu 
pro rok 2015 z  programu Podpora sociálních služeb 
v  Ústeckém kraji od Ústeckého kraje ve výši 310 000 
Kč. ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskyt-
nutí neinvestiční dotace a realizaci projektu.
Amari - terénní práce 2015 - Usnesení ZM č. 3 – 
39/2015 
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Amari 
– terénní práce 2015 - od Úřadu vlády ČR ve výši 175 
000 Kč. ZM schvaluje realizaci projektu prostřednic-
tvím Kostka Krásná Lípa p. o. za podmínky dodržení 
metodiky.  
Projekty - Usnesení ZM č. 3 – 40/2015  
ZM bere na vědomí podání žádostí o  dotaci městem 
Krásná Lípa 
1) do Programu podpory regionální kulturní činnosti 
na rok 2015 od Ústeckého kraje na projekty:

- Den Českého Švýcarska
- Duchovní léto v Krásné Lípě
- 145. let povýšení Krásné Lípy na město
2) do Programu 133510 - Státní podpora sportu pro 
rok 2015 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
na rekonstrukci závlahy fotbalového hřiště. ZM schva-
luje uzavření příslušných smluv a  realizaci projektů 
v případě schválení dotací. 
OZV č. 2/2015 - Usnesení ZM č. 3 – 41/2015   
ZM schvaluje OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoho-
lických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.
Zpráva o činnosti policie ČR 
Usnesení ZM č. 3 – 42/2015   
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti obvodního oddě-
lení Policie ČR Krásná Lípa za rok 2014. 
Předání pohledávek města Krásná Lípa k vymá-
hání - Usnesení ZM č. 3 – 43/2015   
ZM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa 
k  vymáhání společnosti REALBOHEMIA a. s., Ostrov-
ského 253/3, Praha 5 dle předloženého návrhu. 
Předání pohledávek města Krásná Lípa k vymá-
hání - Usnesení ZM č. 3 – 44/2015   
ZM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa 
k vymáhání Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, soudnímu exe-
kutorovi Exekutorského úřadu Plzeň-město, Rychtaří-
kova 1, Plzeň dle předloženého návrhu. 
Odpis pohledávek města Krásná Lípa k  28. 2. 
2015 - Usnesení ZM č. 3 – 45/2015   
ZM schvaluje odpis pohledávek k  rozpočtovým pří-
jmům města Krásná Lípa k 28. 2. 2015. 
Sociální bydlení - Usnesení ZM č. 3 – 46/2015 
ZM zakazuje v souladu s čl. VI bodem 4. úplného znění 
Zřizovací listiny Kostka Krásná Lípa, p. o. této příspěv-
kové organizaci doplňkovou činnost - správa nemovi-
tostí ve vlastnictví jiných subjektů, než města Krásná 
Lípa a jeho příspěvkových organizací a zprostředková-
vání sociálního bydlení v těchto nemovitostech.
Podpora kulturní, sportovní, tělovýchovné čin-
nosti a práce s mládeží 
Usnesení ZM č. 3 – 47/2015   
ZM schvaluje Dotační program na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro 
rok 2015. ZM ruší Pravidla pro přidělování fi nančních 
příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a  práci s  mládeží schválená 
usnesením ZM č. 21-10/2014 dne 15. ledna 2014. 
Dotační program na opravy fasád, střech a oplo-
cení - Usnesení ZM č. 3 – 48/2015   
ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád, střech 
a oplocení pro rok 2015. 
Smlouva na svoz odpadu na období 07/2015 - 
12/2021 - Usnesení ZM č. 3 – 49/2015   
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2015/11/19-
100 s vybraným dodavatelem veřejné zakázky Zajiště-
ní sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních 
odpadů na katastrálním území města Krásná Lípa 
a jeho místních částí, společností EKO servis Varnsdorf 
a. s., IČ 25042149, Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf, 
dle předloženého návrhu. 
Kupní smlouva - odkoupení betonového sloupu 
pro VO - Usnesení ZM č. 3 – 50/2015   
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 2015/34/25-1 s fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Dě-
čín, na odkoupení 1 ks betonového sloupu za cenu 3 
317 Kč vč. DPH z důvodu zachování VO v ulici Smeta-
nova. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – nákup automobilu
Usnesení ZM č. 3 – 51/2015   
ZM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa převod 180 000 
Kč z rezervního fondu do investičního fondu.
ZM schvaluje nákup vozu z  investičního fondu p. o. 
Kostka Krásná Lípa do 180 000 Kč. 
Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 3 – 52/2015   
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vy-
plynuly z diskuze členů ZM:
a) Řešit omezení rychlosti na vjezdu do města v  ul. 
Pražská.
b) Zajistit dokončení demolice naproti NOVII.
c) Opravit nezpevněnou krajnici u Slavie. 

Starosta města: Jan Kolář 
Místostarostka města: Jana Drobečková 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. Zbyněk, Šedivý Jiří Vích 
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11. 3. 2015 


