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Úterý 12. ledna  

V pátek 18. 12. 2015 jsme byli popřát k životnímu 
jubileu paní Jiřině Markové v  Domovech pro se-
niory v  Krásné Lípě. Myslím, že ani paní Marková 
netušila, kolik bude na její oslavě gratulantů. Mezi 
gratulanty byli jak zástupci z města, tak i z krajské-
ho úřadu a samozřejmě zástupci zařízení, v kterém 
paní Marková žije.

Začal nový rok a ve škole to znamená, že se připra-
vujeme na zápis dětí do prvních tříd.  Děti z našich 
mateřských škol a  přípravné třídy navštíví první 
třídy ještě před zápisem - ve středu 13. 1. a v pátek 
15. 1., a vyzkouší si jaké to je sedět ve školní lavici 
a  učit se.  Rodiče pak mají povinnost přivést dítě 
k zápisu v období od 15. ledna do 15. února a záleží 
na nich, jakou školu pro své dítě zvolí. V naší škole 
se bude zápis konat dne 18. ledna od 14 do 16 hod. 
(pozvánky pro děti, které mají trvalý pobyt v Krásné 
Lípě jsme již  poslali). Informace, jak dítě připravit 

na  zápis či formulář žádosti  naleznete ve  složce 
Informace pro rodiče. Náhradní termín je stanoven 
na 8. února ve 14 hodin.
Současně mám zprávu i  pro rodiče, kteří mají zá-
jem o  vzdělávání dítěte ve  třídě s  alternativními 
metodami výuky. Hlavní zásady výuky v této třídě 
a přihlášku naleznete na našich stránkách ve složce 
Informace pro rodiče. A pokud ještě nejste rozhod-
nuti a měli byste zájem získat více informací, zve-
me Vás na  Den otevřených dveří dne 15. 2. od 8 do 
16 hodin.

Jubileum Zápis dětí do 1. třídy

Třída s alternativní výukou
I ve školním roce 2016/2017 můžete zapsat své dítě 
do další třídy s alternativní výukou.
Navštěvování alternativní třídy s sebou přináší ne-
jen odlišný přístup k výuce (ve třídě nezvoní, výuka 
probíhá v  blocích, dítě nemá známky, ale slovní 
hodnocení...), ale klade větší důraz na  spolupráci 
rodičů a školy. 
„Rodiče, kteří chtějí zapsat dítě do první třídy mají 
dvě možnosti - buď přijít k  zápisu 18. 1. přímo 
do naší školy nebo jít s dítětem k zápisu do spádo-
vé školy a rozhodnout se na základě návštěvy školy 
dne 15. 2. 2016, kdy se bude konat od 8:00 do 16:00 
den otevřených dveří přímo v prostorách třídy s al-
ternativní výukou. Do  této třídy se pak přijímají 
závazné přihlášky až do 28. února 2016. Počet dětí 
ve třídě se může pohybovat mezi 15 až 18,“ uvedla 
ředitelka školy Ivana Preyová.
Základem alternativní třídy je přátelský vztah 
mezi učitelem a  dítětem, učitel se snaží dítě pozi-

tivně motivovat a  nedusit jeho přirozenou touhu 
poznávat. Důležitá je i  úzká spolupráce s  rodinou 
dítěte. „Děti nepracují ve stresu, každé dítě pracu-
je ve svém režimu, čímž se vytváří klidné pracovní 
prostředí. Tato výuka podporuje originalitu dětí 
a  respektuje jejich vývojové zvláštnosti. Učí dítě 
odpovědnosti za své rozhodování,“ vysvětlila třídní 
učitelka alternativní třídy Eliška Müllerová. Dodala, 
že ve  třídě dochází zcela nenuceně k  propojová-
ní předmětů, vyučování je bez zvonění, ale podle 
momentálního zaujetí či únavy dětí, důraz se klade 
i na různé pracovní činnosti a výchovu a výuku ven-
ku. Důležité je i slovní hodnocení, portfolio znalostí 
a dovedností dítěte namísto klasického vysvědčení.
A pokud ještě nejste plně rozhodnuti, ve které škole 
se bude vzdělávat Vaše dítě jste zváni na den ote-
vřených dveří dne 15. února od 8:00 do 16:00 přímo 
v alternativní třídě.
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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 
18. 1. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21. 1. 2016 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 1. 2. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
4. 2. 2016 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 
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk Zátiší

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 12:00 do 14:00 h.
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 4. 2016. 
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.

d ě š ř b é běž é ák

Mobilní zákaznické centrum 
Severočeských vodovodů 

a kanalizací

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i  fi rmám. Ceník je na  internetových stránkách 
www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V  případě potřeby, můžete kontaktovat naše 
asistenty prevence kriminality na  těchto te-
lefonních číslech: +420 603  893  634, +420 
702 929 489.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí 
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

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Prosinec 2015 - 2009
rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 4,3°C 0,3°C 1,0°C  -1,5°C   1,2 °C -6,5°C -2,1°C

Maximální teplota 11,1°C 9,4°C 8,3°C 5,5°C 8,3°C 3,9°C 6,2°C

Minimální teplota -4,3°C -11,6°C -5,1°C -14,9°C -5,8°C -18,5°C -20,7°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 47% 69% 61% 71% 44% 68% 62%

Maximální poryv větru m/s 13,6 m/s 16,4 m/s 18,1 m/s 12,7 m/s 23,4 m/s 17 m/s 13,2 m/s

Úhrn srážek 46,2 mm 69,6 mm 72,2 mm 70,1 mm 85,9 mm 112 mm 81 mm
 
Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 4
Počet dnů ledových (maximální teplota nepřesáhla 0,0°C): 1
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Po  extrémním a  nevídaném listopadu dorazil 
do Evropy extrémní a nevídaný prosinec. Při pohle-
du do  statistik níže lze zpozorovat, že jinak tomu 
nebylo ani v Krásné Lípě. Stejně tak jako v listopadu 
tak i v prosinci byly kromě nárazu větru překonány 
všechny dosavadní rekordy. Měsíční úhrn srážek byl 
v listopadu 2015 od počátku měření nejvyšší, v pro-
sinci 2015 byl ze všech zaznamenaných prosinců 
naopak nejnižší. 
První prosincová dekáda byla kopií října. Teploty se 
celý den pohybovaly nad bodem mrazu. Nejčastěji 
kolem 7°C odpoledne a 4°C ráno. Srážková činnost 
byla zaznamenána 1., 2. a  9. 12. Jednalo se vždy 
o úhrny v řádu pár milimetrů.
Druhá dekáda byla mírně chladnější a  vlhčí avšak 
stále vysoko nad prosincovým normálem. Denní 
teploty se pohybovaly od  3 do  7°C, zpočátku jen 
kolem 1°C. Srážky byly zaznamenány 11., 12., 13., 
17. a  18. 12. Poslední zmíněný den byl z  celého 

prosince srážkově nejvýznamnější. Napršelo v něm 
11 mm vody. Poslední třetí prosincová dekáda při-
nesla opět oteplení a  teploty začaly odpoledne 
stoupat na hodnoty kolem 8°C. Na Štědrý večer se 
teplota pohybovala kolem 7°C. Vyvrcholení přílivu 
teplého vzduchu přišlo 26. 12., kdy teplota v Krás-
né Lípě vystoupila na  11,1°C. Do  republikového 
teplotního maxima tohoto dne však chybělo sko-
ro 6°C. Byly jím obšťastněny například okresy Ústí 
n/L, Teplice a Most. Již během svátků naznačovaly 
předpovědní modely změnu proudění na východ-
ní. Do Krásné Lípy vpadl studený vzduch a 30. 12. 
ve  večerních hodinách klesla teplota pod bod 
mrazu. Ráno 31. 12. byla naměřena nejvyšší nej-
nižší prosincová teplota od počátku měření -4,3°C. 
Na Silvestra se mráz udržel po celý den a vydoloval 
alespoň jeden ledový den zaznamenaný v prosinci. 
Jako bonus se přidalo večer slabé sněžení, po němž 
na Nový rok ležely v Krásné Lípě 2 cm sněhu.

Prosinec překonával rekordy
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

16. – 17. 1. 2016 MUDr. Alena Křemenová - Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
23. – 24. 1. 2016 MUDr. Lukáš Milič - Fügnerova 600/12, Děčín I., tel.: 412 511 482
30. – 31. 1. 2016 MUDr. Hana Pojtingerová - Bezručova 569, Děčín VI., tel.: 412 586 361

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvede-
ných informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Nová speciální nádoba od  společnosti ASEKOL je 
umístěna v Kyjovské ulici u bývalé Slávie.
Do kontejneru můžete odkládat drobná elektroza-
řízení (např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, discmany, telefony a další).
Elektrozařízení větších rozměrů je možno odevzdat 
v technických službách v Krásné Lípě.

A  máme tu ohlédnutí za  uplynulým rokem, který 
krásnolipští hasiči zakončili premiérovým výjez-
dem z  nové hasičárny. Věříme, že v  tom následu-
jícím roce bude stále dobrá prevence a  houkání 
sirén nám bude oznamovat pouze jejich zkoušku; 
každou první středu v měsíci ve 12 hodin.
V roce 2015 krásnolipští dobrovolní hasiči vyjížděli 
k  celkem šestadvaceti mimořádným událostem - 
požár - 16x, technická pomoc - 7x, dopravní neho-
da - 2x, planý poplach - 1x a 2x byli povoláni i mimo 
svůj hasební obvod. Jednalo se o  požáry ve  II. st. 
poplachu.

Obnovil svoji činnost v  dubnu roku 2012 a  od  té 
doby uskutečnil celkem třicet devět veřejných vy-
stoupení a  koncertů. Repertoár sboru obsahuje 
úpravy písní lidových, sbory umělé, klasické, du-
chovní i  populární. Sedmnáct členek je převážně 
z Krásné Lípy, některé dojíždějí z Rumburku, z Varn-
sdorfu a jedna dokonce až z Děčína. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat našemu měs-
tu za fi nanční podporu na naši činnost a vám, ob-
čanům a  našim věrným posluchačům za  to, že se 
všech akcí v  tak hojném počtu účastníte. Pohled 
na zcela zaplněné lavice při letošním 1. adventním 
koncertu v kostele byl pro nás velikou odměnou.

(Milan Sudek)

Město Krásná Lípa vyhlašuje na  základě usnesení 
zastupitelstva města č. 05-07/2015 ze dne 9. září 
2015 Dotační program na  připojení na  veřejnou 
kanalizační síť pro roky 2015 - 2016. Veškeré infor-
mace k  dotačnímu programu naleznete na  www.
krasnalipa.cz.

Nepotřebné vánoční stromky odkládejte v  sídlišti 
k odpadovým nádobám, jinde ve městě případně 
na separační místa k barevným kontejnerům. Naše 
Technické služby je průběžně sváží a zpracovávají 
na dřevní štěpku.

Ledopády v Kyjovském údolí a v údolí Brtnického 
potoka překvapivě rychle narůstají. Mapku a  ak-
tuální informace doplňované zapáleným turistou 
Mikulášem Peterkou najdete na  webových strán-
kách krásnolipských turistů www.kctkrasnalipa.cz. 
Mikuláš Peterka je pravidelně sleduje od 3. ledna. 

Rozšiřujeme nabídku 
třídění drobných 
elektrospotřebičů

Krásnolipští hasiči to sečetli

Krásnolipský komorní sbor

Dotační program 
na připojení na veřejnou 

kanalizační síť

Kam s ním?

Ledopády rostou!

A5 inzerce.ai   1   16.12.2015   15:21:33
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Ve  středu 13. ledna 2016 od  17 hod. si přijďte 
do  kulturního domu v  Krásné Lípě poslechnout 
konkrétní informace od poskytovatele dotace u Ús-
teckého kraje - Kotlíková dotace Ústeckého kraje
Na  jednání zástupců měst a  obcí Šluknovského 
výběžku jsme byli informováni zástupci Krajského 
úřadu o možnosti získání dotací na pořízení nového 
zdroje tepla pro fyzické osoby, tj. domácnosti v Ús-
teckém kraji. Žádosti o  dotaci se budou přijímat 
od 25. ledna 2016. Bližší informace jsou dostupné 
na stránkách krajského úřadu, konkrétně na http://
www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/
p1=204744

Ve středu 13. 1. 2016 v 17:00 hod. v kulturním domě 
v  Krásné Lípě se bude konat pro občany Krásné 
Lípy, Rybniště, Chřibské a Doubice prezentace do-
tačního programu, kde budou pracovníky Krajské-
ho úřadu Ústeckého kraje vysvětleny podmínky 
získání dotace a zodpovězeny případné dotazy.
Reportáž Českého rozhlasu „O dotace na nové kotle 
bude možné v Ústeckém kraji žádat od konce led-
na“ si můžete poslechnout na http://www.rozhlas.
cz/sever/informacezeseveru/_zprava/o-dotace-na-
-nove-kotle-bude-mozne-v-usteckem-kraji-zadat-
-od-konce-ledna--1565469

Pojďme společně dělat kotouly, lézt po laně, hou-
pat se na kruzích, běhat za míčem a cvičit v  tělo-
cvičně. Cvičení je pro děti (3–10 let) a rodiče (do 99). 
Kdy: každou neděli od  17–18 hodin od  10. ledna 
2016 (během zimního období) 
Kde: Sportovní hala v Krásné Lípě 
Cena: 60 Kč /hod./dítě (celá zima 600 Kč, 12x lekcí) 
Možnost cvičení s rodiči i bez. Kapacita omezena!
Pište a  volejte: ales.kubica@krasnolipsko.cz, 
736 224 222.

Regioální Klub moudrého podnikání žen v Krásné 
Lípě zve všechny podnikavé ženy ze Šluknovska 
na 1. společné setkání v kruhu ve středu 20. ledna 
od 17:00 do sálu Křinického pivovaru v Krásné Lípě.

Významné jubileum zažije 13. ledna poutní místo 
Filipov. Ve 4:00 hodin se v bazilice Panny Marie Po-
mocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní 
poutní mše svatá celebrovaná celebrovaná lito-
měřickým biskupem Janem Baxantem a biskupem 
Wolfgangem Ipoltem z Görlitz. V tento den uplyne 
sto padesát let od zjevení Panny Marie ve Filipově 
(1866) a uzdravení Magdaleny Kade. Bazilika minor 
ve Filipově bude českým a německým poutníkům 
přístupná od 12. ledna od 17:00 hodin, kdy proběh-

ne mše svatá v milostné kapli, a potom nepřetržitě 
celou noc. 
Těm, kdo se chtějí dozvědět více o poutním místě 
Filipov, jsou určeny prohlídky s  průvodcem, které 
se v bazilice minor uskuteční od čtvrtka 14. ledna 
do středy 20. ledna vždy od 13:00 do 16:00 hodin. 
V sobotu 16. ledna 2016 od 10:00 hodin je na pro-
gramu komentovaná prohlídka poutního kostela 
a představení nově vydaných publikací o poutním 
místě Filipov.

Výstavy Harry Potter, Krajinky od Výběžku.eu a His-
torické kočárky jsou ve  Šluknovském zámku mi-
nulostí. Je na  čase Vás proto pozvat na  další dvě 
výstavy.
VEDEM, aneb cesta terezínských kluků stále pokra-
čuje, tentokrát ve  Šluknově. Výstava představuje 
život a tvorbu chlapců z Domova 1 v terezínském 
ghettu během 2. světové války, kteří vytvořili 
časopis VEDEM, který odrážel právě jejich život 
v  ghettu. Výstava umožňuje, aby jejich odkaz ne-
byl zapomenut a tak jejich cesta pokračuje dodnes 
a  inspiruje další a  další mladé lidi. Výstava potrvá 
do 27. března, bude umístěna v přízemí zámku.
Do  31. března bude také otevřena výstava krás-
ných ,,Portrétů“ od Jiřího Blažka. Tato výstava foto-
grafi í bude umístěna na panelech ve 2. patře šluk-
novského zámku.

Až do 29. ledna 2016 je v rumburském muzeu k vi-
dění tradiční vánoční výstava betlémů. Pokud ji 
navštívíte, budete mít možnost shlédnout historic-
ké betlémy z  muzejních sbírek, papírové betlémy 
a betlém z tragantu od soukromých sběratelů. Jako 
každý rok bude prezentována tvorba současných 
řezbářů Šluknovského výběžku (pana Jaroslava 
Blažka, Jaroslava Koděry, Josefa Liščáka, Jiřího 
Martínka a  Ladislava Süsse). Překvapením bude 
bohatá sbírka vánočních pohlednic paní Anny Ši-
kýřové z období let 1896 - 1945. A nejen nejmenší 
potěší medvědí koutek, výstava hraček a  vánoč-
ních ozdob našich rodičů.
Otvírací doba: od  5.1.2016 muzeum otevřeno 
v úterý až pátek od 9.00 do 15.00 hodin.

Ve  dnech 16. - 17. ledna jste zváni na  včelařskou 
přípravku, která je určena všem kdo: touží po vlast-
ním kvalitním medu, chce mít po  ruce zázračnou 
přírodní, lékárnu, by rád oživil zahradu a  zlepšil 
výnosy zahradních plodin, hledá klidný a  přírodě 
blízký koníček, je úplným včelařským nováčkem.
Na kurzu se dozvíte: proč nemít z chovu včel oba-
vy, co nachystat, než si je pořídíte, legislativní poža-
davky na chov včel, něco ze základů včelí biologie, 
vše nutné z provozních metod pro 1. Rok, jak do-
sáhnout špičkové kvality včelích produktů a jak je 
zpracovat, jak se orientovat v literatuře a nenechat 
se napálit. Kurz se koná na rodinné farmičce Včelí 
ráj ve Varnsdorfu. Více informací získáte na e-mailu: 
stepanka.dlouha@gmail.com.

Již nyní se můžete přihlašovat na kurz Badatelsky 
orientovaného vyučování, který pořádá OPS České 
Švýcarsko ve  spolupráci se vzdělávacím centrem 
Tereza 3. března 2016 v Domě Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě od 9:30 do 15:30.
Kurz seznamuje s metodou badatelsky orientova-
ného vyučování, která využívá přirozené zvídavosti 
dětí, kdy žáci objevují svět pomocí pokusů, které si 
sami naplánují. Badatelsky orientované vyučování 
je osvědčeným přístupem, který podněcuje u žáků 
chuť zkoumat a dozvídat se nové věci, rozvíjí jejich 
kritické myšlení a  motivuje je k  samostatnému 
bádání. Tento směr je v  ČR poměrně nový, proto 
ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza přiná-
šíme účastníkům kurzu průvodce touto metodou. 
Externě na  průvodci a  metodické příručce praco-
val i  tým 26 pedagogů, kteří  aktivity vyzkoušeli 
a ověřili je v praxi. Seminář je akreditovaný MŠMT 
a účastníci obdrží certifi kát.
Kurz je vhodný pro pedagogy 3. -  5. třídy a  pe-
dagogy přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ, 
lektory ekologické výchovy, pracovníky s  dětmi 
a  mládeží v  zájmových kroužcích. Více  o  meto-
dě a  projektu na  www.badatele.cz. Přednášející:  
Ing. Dana Votápková ze vzdělávacího centra Tereza.
Kurz je díky projektu zdarma. Na  kurz se, prosím, 
předem hlaste na e-mailu: jarmila.judova@ceskes-
vycarsko.cz, tel.č. 775 552 790

Vyměňte si výhodně starý kotel!!!

Všestranné cvičení pro děti

Moudré podnikání žen
1. společné setkání

Poutní místo Filipov si připomíná 150. výročí

Nové výstavy 
na šluknovském zámku

Výstava Betlémů 
v rumburském muzeu

Včelaření bez nadření

Badatelsky orientované 
vyučování

PROGRAM KINA 
KRÁSNÁ LÍPA

Středa 20. 1. od 19:00
Mission Imposible: Národ grázlů
Ethan Hunt (Tom Cruise) je zvyklý vyrážet na mise, 
jejichž úspěšné splnění je nemožné.
Pod vedením režiséra Christophera McQuarieho 
(Jack Reacher; scénář k Na hraně zítřka)
jde znovu po krku těm největším grázlům součas-
ného světa. A jak je jeho dobrým zvykem,
většinu krkolomných kaskadérských scén točil 
Tom Cruise sám a bez dubléra..
Akční thriller. 132 minut, vstupné 60 Kč. Nevhodný 
pro děti do 12 let.

Neděle 24. 1. od 15:00
Sobík Nico 2
Sobík Nico opět musí řešit své trable. Tentokrát se 
Nico vydává na záchrannou misi svého nevlastní-
ho bratra, který je unesen zlými orly. Na své cestě 
samozřejmě potká spoustu nových přátel, se kte-
rými není nouze o legraci.
Rodinný, animovaný. 75 minut. Vstupné 40 Kč.

Pátek 31. 1. od 17:00
Včelka Mája
Mája, Vilík, Flip a všichni jejich kamarádi jsou zpát-
ky! A s nimi nové příběhy plné přátelství, dobro-
družství a kouzel!
Rodinný, animovaný. 88 minut. Vstupné 40 Kč.

Čajové středy v Domečku 
Na Kopečku v Rumburku

Veronika z  Království, aneb jak se cestuje 
na koni – středa 20. 1. od 19:00
Vyprávění o  osobní zkušenosti z  loňského léta. 
Shrnutí tříměsíčního putování po  Česku, Polsku 
a Slovensku. 
Karel Rak - koncert – středa 27. 1. od 19:00
Písničkář původně z  Rumburku, který představí 
svou vlastní tvorbu v  různých jazycích. Zároveň 
chystá křest nového CD přímo na Kopečku!
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Nejprve se ve žlutém DPS konala vánoční besídka, 
kterou pro naše seniory připravily děti z mateřské 
školy Motýlek s  paní učitelkou Drahuškou. O  pár 
dní později pak přišly děti z  mateřské školky Slu-
níčko, které si připravily krásnou vánoční pohádku 
plnou tance, zpěvu a  pohybu. Děkujeme dětem 
i paním učitelkám za krásná vystoupení.

Město Krásná Lípa prostřednictvím členek ze Sboru 
pro občanské záležitosti přišlo opět popřát hezké 
Vánoce dlouholetým občanům města, kteří žijí 
v domově důchodců. Celkem jsme navštívili čtrnát 
jeho obyvatel a  těšíme se na  setkání s  nimi opět 
v tomto roce.

(L. Hanková)

Betlém zdobí naši mateřskou školu Motýlek již 
sedm let. Vytvořit ho byl náš společný nápad, kte-
rého se nádherně zhostil jeden z rodičů – pan Miro-
slav Vais a fi gurky do něj vytvářeli společně rodiče 
s  dětmi. Letos jsme náš skvost vybalili a  s  rodiči 
a  dětmi do  něj doplnili další postavy, aby se nám 
pěkně rozrůstal. Je to Betlém, který je inspirovaný 
českou krajinou, proto i postavičky jsme do něj la-
dili typicky krajové. Vyrábění mělo libovolnou tech-
niku a tak jste v něm měli možnost vidět opravdu 
originální fi gurky. 
Kolektiv MŠ děkuje všem rodičům, kteří se na výro-
bě našeho krásného Betlému podíleli.

Na Vánoce se připravovaly i děti v mateřském cen-
tru Beruška, které tu se svými maminkami vyrobily 
vánoční dekorace na  stromeček z  hlíny. Všechny 
to moc bavilo, hlavně děti, které nejvíce uchvátily 
špinavé ručičky. Rádi zapojíme i další předškolkové 
děti, přivítáme vás každé úterý a pátek v devět ho-
din v podkroví školní družiny.

Máme za sebou I. ročník Štědroranního běhu fi tMA-
MI v Krásné Lípě, který se zároveň běžel na mnoha 
místech po celé České republice. Vydařil se na „jed-
ničku s hvězdičkou“ a vysoce předčil mé očekávání. 
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným, kteří 
se letos rozhodli začít Štědrý den JINAK! Pohybem, 
sportem na čerstvém vzduchu a v partě dalších ak-
tivních lidí.
Štědroranní běh fi tMAMI odstartoval v  9:30 hod. 
a byl určen kromě krásnolipských fi tmaminek i  ši-
roké veřejnosti - rodinám, jednotlivcům i ostatním 
maminkám s  kočárky. Běželo se 5,5 km v  konver-
začním tempu podle kondice celé skupiny, pod 
vedením organizátorky a lektorky fi tMAMI z Krásné 
Lípy Dany Bisové. Na závěr čekal účastníky přípitek 
a rozloučení s přáním krásného Štědrého dne!
Štědroranní běh fi tMAMI 2015 v číslech:

Kromě Krásné Lípy se běželo ještě na dalších jede-
nácti místech České republiky, celkem se účastni-
lo více než 2500 osob  (v Krásné Lípě 9 dospělých 
+ 5 dětí běžících nebo v  kočárku), naběhalo se 
zhruba 66  kilometrů, celá akce se obešla bez sebe-
menšího zranění a získali jsme nespočet endorfi nů, 
radosti, smíchu a  energie do  náročného Štědrého 
dne. Už nyní se těším na  II. ročník v roce 2016, kdy 
budeme opět společně bourat mýtus, že Vánoce 
„musí“ být pouze o vánočním shonu , přejídání a le-
nošení.
I  v  novém roce srdečně zvu všechny aktivní ma-
minky s malými dětmi na své lekce cvičení fi tMAMI, 
které probíhají v našem městě celoročně 2 x týdně 
(středy a pátky od 10:00h) na cyklostezce u Cimrá-
ku a v městském parku. 

(Dana Smolová)

Děti ze školek potěšily 
obyvatele DPS 

Konec roku v Domově 
důchodců

Betlém z Motýlka

Beruškové děti jsou 
pracovité

Štědroranní běh - nová tradice Vánoc?
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Konec roku 2015 v Krásné Lípě 

…vše začalo tradičním rozsvícením vánočního stromu na náměstí

…tomu ještě předcházelo vánoční tvoření pro 
rodiny s dětmi v našem kulturním domě

…potom si v kulturním domě zařádili čerti a čer-
tice při čertí diskotéce
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…a pak už se pokračovalo vážně kytarovým 
kouzlením amerického kytaristy Tony Ackerma-
nem ve vlčíhorské kapli Panny Marie Karmelské

…předvánoční pohodu pak tradičně umocní poslední adventní koncert folklorního souboru Dykyta 
a Dykytka, který si i letos jako hosta pozval Krásnolipský komorák.

…no a vše druhý vánoční svátek zakončil vánoční 
koncert světových koled Ireny Kláskové a Ondřeje 
Poura.

…tradicí je také třetí adventní koncert folklorní-
ho souboru Lužičan, který se pravidelně odehrá-
vá v krásnolipském kostele sv. Máří Magdaleny

Jak jsme posílali přání 
Ježíškovi

První adventní neděli vyhlížely nejnetrpělivěji hlavně děti a  to 

nejen kvůli rozsvícení vánočního stromku, ale také proto, že 

mohly shlédnout pěknou pohádku a hlavně posílit svoje šance 

u Ježíška tím, že mu pošlou své přání  přímo do nebe na balónku. 

Dlužno říci, že je od toho neodradilo ani ošklivé „nezimní“ počasí.

Posílání přáníček odstartoval svým zpěvem náš benjamínek sbo-

rového zpěvu, který vznikl v MŠ Motýlek a tak se trefně nazývá 

minisboreček Motýlci. Za doprovodu pana učitele Michala Janiše 

a „velkých zpěváků“  dokázal rozezpívat celé náměstí koledami.

Atmosféra byla krásná, malým zpěváčkům se jejich úplně první 

zpívání povedlo a za to mají velký obdiv.  Tak zase za rok u stro-

mečku!!!

(Za Motýlky D.Lehoczká)
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USNESENÍ 
z 7. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 9. 12. 2015     

Zpráva o plnění úkolů z 5. a 6. ZZM
Usnesení ZM č. 7 – 01/2015  
ZM schvaluje Zprávu o  plnění úkolů z  5. a  6. ZZM bez připo-
mínek. 
Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM
Usnesení ZM č. 7 – 02/2015
ZM schvaluje Zprávu kontrolního výboru ZM za rok 2015 před-
loženou předsedou kontrolního výboru panem Mgr.  Petrem 
Hořeňovským bez připomínek.
Zpráva o činnosti fi nančního výboru za rok 2015
Usnesení ZM č. 7 – 03/2015   
ZM schvaluje Zprávu o  činnosti fi nančního výboru zastupitel-
stva města Krásná Lípa za rok 2015 v předloženém znění.
1. RO ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Usnesení ZM č. 7 – 04/2015
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa na rok 
2015, dle předloženého návrhu.
Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. na rok 
2015 - Usnesení ZM č. 7 – 05/2015   
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený 
rozpočet k 13. 11. 2015 příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.
Financování akcí z FRIM - Usnesení ZM č. 7 – 06/2015
ZM schvaluje čerpání účelově vázaných fi nančních prostředků 
z FRIMu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 
2015 - Usnesení ZM č. 7 – 07/2015
ZM schvaluje snížení neinvestičního příspěvku na  provozní 
výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace Základní škola 
a  Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2015 ve  výši nevyčerpa-
ných rozpočtových fi nančních prostředků k 16. 12. 2015 urče-
ných na opravy a běžnou údržbu. 
Roční odpisový plán ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015 
- oprava- Usnesení ZM č. 7 – 08/2015
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace 
Základní škola a  Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2015 dle 
předloženého návrhu a  současně schvaluje odvod z  fondu 
reprodukce majetku (investičního fondu) ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
p. o. v celkové výši 1 317 792,48 Kč.
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 
2016 - Usnesení ZM č. 7 – 09/2015
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní 
činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská ško-
la Krásná Lípa /dále jen ZŠ a  MŠ/ pro rok 2016 v  celkové výši 
4  670 tis. Kč. Příspěvek bude čerpán na  základě schváleného 
rozpočtu ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2016.
Rozpočet ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 2016
Usnesení ZM č. 7 – 10/2015
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa pro rok 2016 dle předloženého návrhu.
Roční odpisový plán ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 2016 
Usnesení ZM č. 7 – 11/2015
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace 
Základní škola a  Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2016 dle 
předloženého návrhu a  současně schvaluje odvod z  fondu 
reprodukce majetku (investičního fondu) ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
p. o. v celkové výši 1 317 792,48 Kč.
ZŠ a MŠ darovací smlouva - Usnesení ZM č. 7 – 12/2015
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa uzavření darovací smlouvy s TEREZA, vzdě-
lávací centrum, z. ú., se sídlem Haštalská 17, Praha 1 a  přijetí 
fi nančního daru dle přílohy.
ZŠ a MŠ, p. o. - dotace - Usnesení ZM č. 7 – 13/2015
ZM schvaluje přijetí dotace pro ZŠ a  MŠ Krásná Lípa, p.  o. 
na  projekt Školní dílna z  programu OP VK dle Rozhodnutí č. 
1366/57/7.1.1/2015.
Odpisový plán Kostka Krásná Lípa, p. o. - změna 
Usnesení ZM č. 7 – 14/2015
ZM schvaluje změnu ročního odpisového plánu příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2015 a  odvod z  fondu 
reprodukce majetku (investičního fondu) Kostka Krásná Lípa, 
p. o. v celkové výši 18 385 Kč.
3. RO Kostka Krásná Lípa, p. o. - Usnesení ZM č. 7 – 15/2015
ZM schvaluje 3. změnu rozpočtu na rok 2015 p. o. Kostka Krásná 
Lípa dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2016 
Usnesení ZM č. 7 – 16/2015
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlav-
ní činnosti příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 
2016 v celkové výši 1 147 tis. Kč.
ZM schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku na provozní 
výdaje jednorázově v měsíci lednu 2016.

Rozpočet Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2016 
Usnesení ZM č. 7 – 17/2015
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kostka Krásná 
Lípa pro rok 2016 dle předloženého návrhu.
Roční odpisový plán Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2016 
Usnesení ZM č. 7 – 18/2015
ZM schvaluje roční odpisový plán p. o. Kostka Krásná Lípa pro 
rok 2016, dle předloženého návrhu. ZM schvaluje odvod z fon-
du reprodukce majetku (investičního fondu) Kostka Krásná Lípa, 
p. o. v celkové výši 21 097 Kč.
Vratný příspěvek pro p. o. Kostka Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 7 – 19/2015
ZM schvaluje poskytnutí vratného příspěvku Kostce Krásná 
Lípa, p. o. do výše 400 000 Kč pro rok 2016 na zajištění předfi -
nancování projektů splatného do 31. 12. 2016.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení ZM č. 7 – 20/2015
ZM schvaluje podání žádosti o  dotaci do  programu Integrace 
příslušníků romské menšiny 2016 z MŠMT na projekt Klub Včel-
ka 2016, dle předloženého návrhu.
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 
Usnesení ZM č. 7 – 21/2015  
ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád, střech a oplo-
cení pro rok 2016. 
Dotační program na  podporu kulturní, sportovní, tělový-
chovné činnosti a práci s mládeží
Usnesení ZM č. 7 – 22/2015  
ZM schvaluje Dotační program na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2016.
6. rozpočtové opatření města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 23/2015  
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa pro rok 2015 v předloženém znění.
Poslední rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa 
pro rok 2015 - Usnesení ZM č. 7 – 24/2015  
ZM pověřuje RM odsouhlasit v  případě potřeby poslední roz-
počtové opatření rozpočtu města pro rok 2015 v souvislosti se 
zaúčtováním vztahů na státní rozpočet s tím, že následně bude 
schváleno na zasedání ZM.
Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa pro rok 2016
Usnesení ZM č. 7 – 25/2015  
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1. 1. 2016 pod-
le rozpočtového provizoria v předloženém znění. 
Nasmlouvané investice na přelomu roku 2015/2016
Usnesení ZM č. 7 – 26/2015  
ZM na  základě schváleného rozpočtového provizoria na  rok 
2016 schvaluje pokračování realizace investic města a propláce-
ní jednotlivých plateb dle smluvních podmínek rozpočtu akcí 
do schválení rozpočtu města na rok 2016.
Podpora malého rozsahu (de minimis) 
Usnesení ZM č. 7 – 27/2015
ZM bere na vědomí přehled čerpání podpory malého rozsahu 
(de minimis) k 1. 12. 2015.
Plán jednání ZM na rok 2016 - Usnesení ZM č. 7 – 28/2015
ZM schvaluje plán jednání ZM na rok 2016 dle přílohy.
Prodej p. p. č. 820/4, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 29/2015  
ZM schvaluje prodej p. p. č. 820/4 o výměře 219 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za  účelem podnikání Jaromíru Špulákovi, Nová Chřibská 
24, Rybniště a  Evě Pertlové, Husova 2751, Varnsdorf za  cenu 
26 000 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej včetně nájemního vztahu.
Prodej části p. p. č. 342/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 7 – 30/2015   
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 342/1 o výměře cca 250 m2, 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Ludmile Langové, U Městských domů 
1554, Praha z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej st. p. č. 71/1, k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 7 – 31/2015
ZM schvaluje prodej st. p. č. 71/1 o výměře 145 m2, k. ú. Krásný 
Buk za účelem zřízení zahrady Alici Domanské, Mlékárenská 3, 
Praha za cenu 2 175 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.
Prodej části st. p. č. 263, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 7 – 32/2015  
ZM schvaluje prodej části st. p. č. 263 o výměře 61 m2, k. ú. Vlčí 
Hora za účelem majetkoprávního vypořádání Zdeňku a Vlastě 
Jindrovým, Ke Koupališti 286/7, Rumburk za cenu 1 400 Kč. Ku-
pující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p.  p.  č. 2383/7, 2383/8, 2383/9 a  2383/12, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 7 – 33/2015  
ZM schvaluje prodej p.  p.  č. 2383/7 o  výměře 580 m2, p.  p.  č. 
2383/8 o  výměře 655 m2, p.  p.  č. 2383/9 o  výměře 175 m2 

a p. p. č. 2383/12 o výměře 251 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem zřízení zahrady Dagmar a Jaroslavu Hofmanovým, Bendlo-
va 467/9, Krásná Lípa za cenu 69 385 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 1273/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 7 – 34/2015  
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1273/1 o výměře 831 m2, k. ú. 
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Mgr. Mirko a PhDr. Michaele 
Amlerovým, Na Valech 26/274, Praha za cenu 32 650 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 2368/7, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 35/2015
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2368/1 o výměře 788 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Mgr. Petru Opa-
vovi, Klíšská 618/111, Ústí nad Labem za  cenu 15  760 Kč. Pro-
dej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje 
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 1586/1 a části p. p. č. 1588/1, vše k. ú. Krásná 
Lípa  - Usnesení ZM č. 7 – 36/2015  
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1586/1 o výměře 916 m2 a části 
p. p. č. 1588/1 o výměře 426 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem výstavby rodinného domu ..................................... za  cenu 
......................... Prodej bude realizován podle oddílu II., § 2 odst. 
9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
Směna pozemků - Usnesení ZM č. 7 – 37/2015  
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 2751/8 o výměře 23 m2 a části 
p. p. č. 2748/24 o výměře 58 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za část st. 
p. č. 546/1 o výměře 52 m2, k. ú. Krásná Lípa s Jaromírem Špu-
lákem, Nová Chřibská 24, Rybniště a  Evou Pertlovou, Husova 
2751, Varnsdorf z důvodu majetkoprávního vypořádání. Nákla-
dy se směnou uhradí směnitelé rovným dílem. 
Snížení jistiny na prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 38/2015  
ZM neschvaluje žádost Josefa a  Blanky Krulichových, Vrázova 
788/5, Krásná Lípa o snížení jistiny na prodej pozemku za úče-
lem výstavby.
Prodej p. p. č. 256/1, p. p. č. 256/2 a p. p. č. 253/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 7 – 39/2015
ZM ruší usnesení ZM č. 5 - 22/2015 ze dne 9. 9. 2015 o prodeji 
p. p. č. 253/1, p. p. č. 256/2 a části p. p. č. 256/1, vše k. ú. Krásná 
Lípa z důvodu odstoupení žadatele.
Prodej pozemku - odstoupení - Usnesení ZM č. 7 – 40/2015  
ZM ruší usnesení ZM č. 5 - 14/2015 ze dne 9. 9. 2015 o prodeji 
části p. p. č. 1086/3 a p. p. č. 978/3, vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu 
odstoupení žadatelů od koupě.
Oprava usnesení - Usnesení ZM č. 7 – 41/2015  
ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 5 - 19/2015 ze dne 9. 
9. 2015, kdy se mění výměra z  857 m2 na  587 m2 a  cena 
z 31 740 Kč na 26 340 Kč.
Oprava usnesení - Usnesení ZM č. 7 – 42/2015  
ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 5 - 20/2015 ze dne 9. 9. 
2015, kdy se mění cena z 325 000 Kč na 307 800 Kč. 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení ZM č. 7 – 43/2015
ZM schvaluje smlouvu č. 2015/49/15 - 355 s Ústeckým krajem, 
IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, na zří-
zení služebnosti inženýrské sítě - II. etapy kanalizace v  ulicích 
Masarykova, Rumburská, Varnsdorfská a Pražská.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení ZM č. 7 – 44/2015
ZM schvaluje smlouvu č. 2015/19/15 - 390 o  zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě - věcného břemene vedení kanalizace 
v pozemku p. p. č. 610/1, k. ú. Krásná Lípa, s jeho majiteli Jiřím 
Roubíčkem a Jaroslavou Roubíčkovou, bytem Štefánikova 1124, 
Krásná Lípa.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení ZM č. 7 – 45/2015
ZM schvaluje smlouvu č. 2015/19/15 - 391 o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě - věcného břemene vedení kanalizace v pozem-
cích č. 270 a 2748/26, k. ú. Krásná Lípa, s jejich majitelkou paní 
Věrou Tranovou, bytem Masarykova 21/7, Krásná Lípa.
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení
Usnesení ZM č. 7 – 46/2015
ZM schvaluje úpravu v bodě 8 Dotačního programu na opravy 
fasád, střech a oplocení v roce 2015.
Povolení výjimky dotačního programu
Usnesení ZM č. 7 – 47/2015
ZM schvaluje prominutí opožděného podání oznámení o ukon-
čení rekonstrukce fasády a střechy u žadatelů o dotaci v rámci 
programu Dotační program na opravu fasády, střechy a oploce-

ní 2015. Jedná se o tyto žadatele:
- Dragounová Zdena - oznámeno 30. 10. 2015,
- Pešír Milan - oznámeno 19. 11. 2015,
- Kuchta Jiří - oznámeno 9. 11. 2015.
Smlouvy o  poskytnutí dotace na  opravu střechy, plotu, 
fasády
Usnesení ZM č. 7 – 48/2015
ZM schvaluje jednotlivé smlouvy o poskytnutí dotace na opra-
vu střechy, plotu nebo fasády dle Dotačního programu na opra-
vy fasád, střech a oplocení v roce 2015. Jedná se o:
Anna Krčková - střecha - č. 2015/19/15 - 373,
Ingeborg Pohlová - fasáda - č. 2015/19/15 - 374,
Čavdar Bojčev - fasáda - č. 2015/19/15 - 375,
Zdena Dragounová - střecha - č. 2015/19/15 - 376,
Jitka Götzová - fasáda - č. 2015/19/15 - 377,
Karel Kirschner - fasáda - č. 2015/19/15 - 378,
Daniela Schnitnerová - fasáda - č. 2015/19/15 - 379,
Božena Bezchlebová - plot - č. 2015/19/15 - 380,
Milan Pešír - fasáda - č. 2015/19/15 - 384,
Jiří Kuchta - fasáda - č. 2015/19/15 - 381,
Jiří Kuchta - střecha - č. 2015/19/15 - 382.
Rozhodnutí ÚOHS ve věci Kanalizace Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 49/2015  
ZM bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže o rozkladu podaném dne 29. 12. 2014 proti dřívější-
mu Rozhodnutí ÚOHS ve věci možného pochybení města Krás-
ná Lípa při zadávání veřejných zakázek dle zákona 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které 
potvrzuje předchozí Rozhodnutí ÚOHS
a zamítá proti němu podaný rozklad. ZM bere na vědomí po-
dání správní žaloby proti rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkla-
du prostřednictvím VSP advokátní kancelář, s. r. o., Mánesova 
864/19, Praha 2 dle předložené nabídky.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Kanalizace 
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 7 – 50/2015  
ZM schvaluje dodatek č. 3 ke  smlouvě o  poskytnutí podpory 
ze SFŽP ČR č. 2013/45/19 - 188 na akci Kanalizace Krásná Lípa.
Členské příspěvky - úprava - Usnesení ZM č. 7 – 51/2015
ZM schvaluje úpravu usnesení ZM č. 3 - 09/2015 z důvodu změ-
ny názvu jedné z organizací.
ZM schvaluje členský příspěvek na rok 2015 do MAS Český Se-
ver, z. s. (dříve MAS Šluknovsko) ve výši 500 Kč.
LIPACI.NET, z. s. - Usnesení ZM č. 7 – 52/2015  
ZM schvaluje členství města Krásná Lípa ve spolku LIPACI.NET, z. 
s. se sídlem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.
Asistent prevence kriminality 2016
Usnesení ZM č. 7 – 53/2015  
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kri-
minality 2016 na projekt Asistent prevence kriminality.
Celkové náklady na  projekt budou v  maximální výši 
do  350  000 Kč, žádost o  dotaci bude v  maximální výši 
do 315 000 Kč. ZM schvaluje spoluúčast města v maximální výši 
do 35 000 Kč z organizační složky 0390.
Veřejnoprávní smlouva s městem Rumburk
Usnesení ZM č. 7 – 54/2015   
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2015/49/19 - 
397 na výkon přenesené působnosti v oblasti speciálního sta-
vebního úřadu pro dopravní stavby na místních komunikacích 
mezi městem Krásná Lípa a městem Rumburk, dle předložené-
ho návrhu. 
Obecně závazné vyhlášky  - Usnesení ZM č. 7 – 55/2015  
ZM schvaluje OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, s  datem účinnosti 01. 01. 2016, 
dle předloženého návrhu.
Lužická nemocnice s poliklinikou, a. s. Rumburk - sponzor-
ský dar - Usnesení ZM č. 7 – 56/2015
ZM neschvaluje poskytnutí sponzorského daru Lužické nemoc-
nici s poliklinikou, a. s. Rumburk.
ZM pověřuje starostu města Krásná Lípa v součinnosti s ostatní-
mi obcemi Šluknovska vyvíjet úsilí směrem k centrálním orgá-
nům ve smyslu zlepšení fi nancování zdravotní péče v regionu.
Diskuze členů ZM - Usnesení ZM č. 7 – 57/2015  
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly 
z diskuze členů ZM:
a) Uložit RM projednat změnu pravidel Postupu ve věci prodeje 
a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa.
  

Starosta města: Jan Kolář                                                      
Místostarostka města: Jana Drobečková


