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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo vyjde za dva týdny

4,- Kč

Čtvrtek 16. března 

Opatrovnictví stát nakonec 
fi nančně zajistí

Oznámení o omezení 
pracoviště 

GYN-POR a NOVOR

Den otevřených dveří 
v naší základní škole

Dlouholeté úsilí, které jsme věnovali snaze 

upozornit na to, že stát přenáší na obce povin-

nost vykonávat funkci tzv. veřejného opatrov-

níka, aniž by jim na tuto činnost dával fi nanční 

prostředky, přineslo konečně výsledek. Počí-

naje lednem tohoto roku nám stát začal po-

sílat peníze, za celý rok to pak bude úhrnem 

1,25 mil. Kč.

Je to jasný a hmatatelný výsledek po 6 letech 

dopisování počínaje Okresním soudem Děčín, 

přes Krajský úřad Ústeckého kraje, konče mini-

sterstvem vnitra, spravedlnosti i fi nancí. Státní 

úřady si problém přehazovaly jako přísloveč-

ný brambor a  vesměs se tvářily, že problém 

neexistuje nebo se jich netýká. Je smutné, že 

jsme nakonec museli přistoupit i k rozhodnutí 

o podání žaloby na stát o náhradu vzniklé ško-

dy. Prostředky, které jsme museli vynakládat 

na zajištění opatrovnictví, jsme museli brát 

z peněz určených na běžný chod nebo rozvoj 

města.

V současné době se staráme o téměř pět de-

sítek opatrovanců, další osoby jsou v různých 

fázích soudních řízení. Zpravidla se jedná o kli-

enty z ústavů sociální péče na území našeho 

města. Dá se předpokládat, že celkový počet 

ještě o několik desítek opatrovanců naroste.

Pokud stát mění zákonné prostředí a  vytváří 

nové povinnosti pro obce, musí zároveň vy-

členit dostatečné fi nanční pokrytí pro jejich 

zajištění v  předpokládaném rozsahu a  kvali-

tě. Pokud se tak nestane, je potřeba se nebát 

a ozvat se. A vytrvat.

(Jan Kolář)

Oznamujeme Vám touto cestou provozní 

omezení oddělení gynekologicko-porod-

nického a  novorozeneckého v  o. z. Lužická 

nemocnice. Provozní omezení spočívá v uza-

vření porodnické stanice gynekologicko-po-

rodnického oddělení a  novorozenecké sta-

nice dětského oddělení a  to s  účinností od 

1. dubna 2017 do odvolání. S tím, že poslední 

rodičky budou přijaty k porodu dne 28. břez-

na 2017. 

K uvedenému provoznímu omezení jsme nu-

ceni přistoupit na základě personální situace, 

která nastane od dubna 2017, především v lé-

kařské části týkající se porodnice. Provoz gy-

nekologické části oddělení, včetně ambulancí 

a dětského oddělení , pokračuje i v dubnu bez 

omezení.

Petr Dubrovec, ředitel společnosti Lužická ne-

mocnice a poliklinika, a.s.

První březnové pondělí jsme měli možnost za-

vítat do naší základní školy v rámci Dne otevře-

ných dveří. A bylo se na co dívat. Dopoledne 

jsme navštívili třídy s alternativními metodami 

výuky. Potěšilo nás, jak pěkně děti samostatně 

pracovaly s pomůckami. Odpoledne jsme ško-

lu opět navštívili s členy rady města. Společně 

jsme prošli učebny, vyzkoušeli si „na vlastní 

kůži“ různé metody výuky a byli potěšeni, jak 

hezky byl celý den připraven. Poděkování pa-

tří celému týmu školy včetně dětí, které byly 

odpoledními průvodci návštěvníkům. (lh)

Hudební večer 
se známými 
melodiemi

V pátek 17. března jste v 17:00 hod. 

zváni do Kulturního domu v  Krásné 

Lípě na koncert známých melodií 

v podání učitelů ZUŠ Krásná Lípa.

Účinkují: Astrid Schnittnerová (hou-

sle), Klára Brabníková (zpěv), Helena 

Doudová (klavír), Karla Strachoňo-

vá (klavír), Jiří Fečko (trubka), Martin 

Vosátka (kytara).

Hudebním večerem provází: 

Karel Jarolímek.

Vstupné 40 Kč.
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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 poradenství 
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30 
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00 
Středa: 7:30 - 15:00 
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
 
Sociální šatník
dle dohody

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočas-
ové aktivity

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com 

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i fi rem
sterbova@komunitnicentrum.com
tel.: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle aktuální 
nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
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 27. 3. 
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30. 3. 2017 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 10. 4. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 13. 4. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krás-
ná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
 
Pondělí            7:00 – 12:00     14:00 - 17:00 
Úterý               7:00 – 12:00     14:00 – 15:00 
Středa             7:00 – 12:00     14:00 – 17:00
Čtvrtek           7:00 – 12:00      14:00 – 15:00 
Pátek              7:00 – 13:00 
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 412 354 848.
Do  pytlů se třídí tyto odpady: papír a  nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2016 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna 
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní 
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, 
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

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 Kři-
nickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
 sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30. 4. 2017. 
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.
Severočeské vodovody a  kanalizace, a. s. zavedla 
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 
v případě havárie na vodovodní přípojce. V případě 
potřeby volejte 212 812 212!

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu v  hnědých nádobách přímo 
od občanů bude v  letošním roce zahájen ve stře-
du 5.4.2017. Doba svozu bude v daný den od 06:00 
hodin do 20:00 hodin. Frekvence svozů bude 1x za 
14 dní ve středu. 
Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ Krásná 
Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz

Rada města Krásná Lípa svým usnesením RM Č. 42 
– 11/2016 ZE DNE 6. 3. 2017 vyhlašuje záměr obce 
pronajmout byt č. 21, Nemocniční 1148/12 (Dům 
s  pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o  veli-
kosti 1+0 (34,60 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré 
případné opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady. Informace na MěÚ Krásná Lípa, 
kanc. č. 15, tel.: 412 354 823.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

SVOZ BIODPADU 
V ROCE 2017

Č

Pronájem bytu

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu 

prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, 

mandlování, úklidy běžné i  generální a  to 

domácnostem i fi rmám. Volejte vedoucí prá-

delny na tel. 777 291 340.

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat na-

šeho asistenta prevence kriminality na tom-

to telefonním čísle: +420 603 893 634.

V březnu nepůjde 
elektřina

Na úterý 28. března od 7:00 do 15:00 je na-
plánovaná pravidelná odstávka elektřiny. 
Týká se Kamenné Horky, osady Hely, Krásný 
Buk a ulic Bezručova a Fibichovo údolí. Dě-
kujeme za pochopení.

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 hod.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasna-
lipa

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 18. – 19. 3. 2017 
 MUDr. Rita Rambousková 
 Riegerova 773/72, Děčín II, 
 tel.: 412 526 250

- 25. – 26. 3. 2017 MUDr. Vladimír Vojtěch 
 28. října 110, Děčín I, 
 tel.: 412 151 056

- 1. – 2. 4. 2017 MUDr. Pavel Charvát 
 J. Š. Baara 962/26, Děčín V, 
 tel.: 412 507 588

Rozpis je aktualizován dle podkladů 
od stomatologů, přesto doporučujeme 
správnost uvedených informací před ná-
vštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Potěšte své oči a  duši krásou přírody a  zadívejte 
se na dech beroucí záběry z  Českého Švýcarska, 
které najdete na https://www.youtube.com/wat-
ch?v=knVTc-yAZ0Y&feature=youtu.be

Jaro je tu a  s  ním i  výzdoba ve vestibulu radnice 
a  opět pod taktovkou zaměstnanců technických 
služeb.

S prvním březnovým týdnem v  národním parku 
České Švýcarsko opět vstoupily v  platnost dočas-
né zákazy vstupu do oblasti hnízdišť zvláště chrá-
něných druhů ptáků. Předběžně se jedná o dvacet 
čtyři lokalit rozptýlených po celém území národní-
ho parku, kde hnízdí sokolové stěhovaví, čápi černí 
nebo výři velcí.
Každoroční omezení vstupu je návštěvníky parku 

převážně respektováno a díky tomu správa dostává 
častěji hlášení o  osudech ptáků ze zdejších hnízd. 
Omezení vstupu platí nejdéle do 31. července kaž-
dého roku a je vyznačené přímo v terénu národního 
parku. Značené turistické cesty a obvyklé turistické 
cíle jsou nadále bez omezení průchozí a přístupné. 

(Tomáš Salov)

Tání sněhu koncem zimy a  jarní deštivé počasí 
jsou také v  Českém Švýcarsku důvodem vyšších 
průtoků vody ve zdejších potocích a řekách. Voda 
s sebou bohužel unáší také značné množství pře-
devším plastových odpadů, které se tak z  obcí či 
měst před národním parkem dostávají do jeho 
nitra. Tento nežádoucí efekt nastává především na 
říčkách Křinice a Kamenice.
„V přírodně velmi cenných místech se bohužel kaž-
dý rok znovu a znovu setkáváme se smutnými ob-
razy. Tato zátiší s odpadky jsou nejen neestetická, 
ale především pro zvířata také nebezpečná, neboť 
mohou plastové části pozřít nebo se do nich zachy-
tit. A to nejen v národním parku, ale prakticky kde-
koli, kam se odpadky dostanou,“ řekl ředitel Správy 
NP ČŠ Pavel Benda.
Část odpadků národním parkem propluje a  po-
kračuje dál Labem k  Severnímu moři, zbývající 
část se zachytí na nejrůznějších místech zdejších 
říček. Správa každoročně vydá na likvidaci stovek 
kilogramů odpadků vylovených z řek řádově vyšší 
desetitisíce korun. Výdaje se v přijatelných mezích 
drží zejména proto, že se sběrem naplaveného od-
padu často pomáhají dobrovolníci. (Tomáš Salov)

I v naší městské zeleni se již objevují první signály 
jara. Vykvetly atraktivní a výrazné vilíny, máme tu 
japonské a  viržínské. Jistě nepřehlédnete i  květy 
vrb - tzv. kočičky. Velmi nenápadné jsou i  samičí 
květy lísky, malé fi alové chomáčky na vrcholech 
květních pupenů, to na rozdíl od nepřehlédnutel-
ných samčích jehnědů.

Dne 24. 2. 2017 se konala Valná hromada TJ Krásná 
Lípa. Každý oddíl hodnotil činnost za uplynulý rok, 
bylo vyhodnoceno hospodaření jednoty jako celku 
a také jak hospodaří oddíly. Předseda hodnotil prá-
ci jednotlivých oddílů, kdy byl zaznamenán nárůst 
poštu členů v oddílu volejbalu. Byl projednán plán 
na letošní rok, jaké akce se připravují, co se plánuje 
(např. větší propagace jednotlivých oddílů).

(jd)

Informativní rozbor vody podle vyhlášky 252/2004 
Sb., příloha č. 5, krácený rozbor, který poskytuje 
Zdravotní ústav za výhodnou cenu 750 korun pro 
soukromé osoby.
Akce probíhá od 1. března do 31. května letošního 
roku. Občanům je k dispozici celkem 33 pracovišť 
v rámci devíti krajů České republiky. Nám nejbližší 
pracoviště je v Děčíně na adrese Březinova 444/3, 
budova KHS, přízemí – tel.: 477 751 310. Nebo 
v České Lípě v areálu nemocnice na adrese Purky-

ňova 1849 – tel: 483 034 147. 
Stanovené ukazatele kráceného rozboru: esche-
richia coli, koliformní bakterie, amonné ionty, du-
sičnany, dusitany, TOC (CHSK-Mn), pH, železo nebo 
mangan, tvrdost (Ca, Mg).
V případě, že máte zájem o kompletní rozsah krá-
ceného rozboru, je cena stanovena na 1 250 ko-
run. Více informací získáte na webových stránkách 
Zdravotního ústavu www.zuusti.cz.

České Švýcarsko 
z výšky

Jaro na radnici

Zákazy chrání mláďata, ta 
v dospělosti hnízdí po celé Evropě

Vracejí se pravidelně. 
A nejsou to lososi!

Jaro se pomalu 
hlásí o slovo

Valná hromada 
TJ Krásná Lípa

Máte vlastní studnu a chcete vědět, 
zda voda v ní je pitná?

Policie ČR 
žádá o pomoc 

Policie ČR se na Vás obrací s žádostí o pomoc 
při pátrání po pohřešované Veronice Hercí-
kové, kterou příbuzní pohřešují již od vánoc 
2014. S žádostí o vyhlášení pátrání přišli na 
policii až v  září 2016. Policisté od té chví-
le pátrali ve zdravotnických zařízeních, na 
místech, kde by se žena mohla vyskytovat, 
u příbuzných atd. Nicméně vše bohužel bez-
výsledně. Již před časem byla prostřednic-
tvím médií učiněna výzva směrem k  široké 
veřejnosti. Bohužel ani tato výzva nám ji ne-
pomohla nalézt, a proto tak činíme opako-
vaně, s jistým časovým odstupem a žádáme 
Vás o pomoc.
Uvítáme jakoukoliv pomoc při pátrání po 
pohřešované ženě.
HERCÍKOVÁ VERONIKA: narozena 20. 8. 1977, 
výška 160 až 170 cm, zdánlivé stáří 39 až 
40 let. Postava střední, hnědé vlasy, zelené 
oči. Pohřešovaná žena byla naposledy vidě-
na na Děčínsku v  roce 2014 během vánoč-
ních svátků, kam přijela navštívit příbuzné. 
Od svého odjezdu v prosinci 2014 o sobě ni-
komu z rodiny nepodala zprávu. V případě, 
že jste pohřešovanou ženu zahlédli či oplý-
váte informacemi, které by mohly napomoci 
k  jejímu vypátrání, neváhejte a kontaktujte 
tísňovou linku policie 158 či nejbližší poli-
cejní služebnu. 
Za případnou pomoc děkujeme.



strana 4 16. března 2017

Až do 7. dubna můžete v Domě Českého Švýcarska shlédnout výstavu 

fotografi í Jany Doležalové a Romana Vlčka „Obojživelníci ve svém živlu“. 

Na patnácti panelech budete moci nahlédnout do skrytého života oboj-

živelníků pod vodou i na souši. Výstava zachycuje obojživelníky během 

rozmnožování i následného vývoje jednotlivých stádií od vajíček až po 

dospělé jedince. Součástí výstavy jsou také infopanely o příčinách ohro-

žení a praktických možnostech ochrany těchto živočichů.

Výstava je k  vidění v  otevírací době informačního střediska každý den 

od 9:00 do 16:00, od 1. března pak od 9:00 do 17:00 (pauza od 12:00 do 

12:30). 

V rámci 21. Hornolužického dne pláteníků, se mů-
žeme v  neděli 19. března od 11:00 – 17:00 hodin 
ponořit do doby pracovitých a  skromných tkalců 
plátna. 
Karáskovy 58. přírodní trhy s více jak 50 prodejními 
stánky a obchodníky se konají na parkovišti u Ka-
ráskova muzea, na náměstí u  radnice a v historic-
kém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof).
Obchodníci budou nabízet lahodné zvěřinové, 
drůbeží, králičí, koňské a sýrové speciality, dále kozí 
maso, sýry máslo i tvaroh, vydatná grilovaná kole-
na, čerstvé uzené pstruhy, křupavý Karáskův chléb, 
pulsnické perníčky, bylinné likéry, koření, ovoce 
a zeleninu, houbové placky, ušlechtilé houby z re-
víru Karlse Stülpnera a veselé jizerskohorské hračky 
ze dřeva.
Rozsáhlou nabídku doplní módní lněné oblečení, 
provaznické a  košíkářské zboží, domácí kožešiny, 
originální textilní ruční tisk a šperky, vzácné mine-
rály a kameny, výrobky z přírodních materiálů, kni-
hy z hornolužických a severočeských nakladatelství 
a mnoho dalšího.

Kurz pro pokročilé zahradníky s  Katkou Horáč-
kovou se ve Vlčihorské zahradě koná ve dnech 
1. – 2. dubna. Seznámíte se se základy permakultu-
ry, poznávání rašících bylin, design zahrady. Výho-
dou je absolvování některého z předešlých zahrad-
ních kurzů na Vlčí Hoře. Cena: 2000 Kč, podrobnosti 
na: www.os.nobilis.cz, přihlášky: katka.hora@gmail.
com, tel.: 604 414 901.

V sobotu 25. března pořádá Klub českých turistů 
tradiční jarní otevírání studánek u pramenů Křini-
ce – Tří studánek. Odchod z Křinického náměstí je 
v 10:00 hodin, pohodová trasa je dlouhá asi 8 km, 
sraz u pramenů je v 11:30 hodin. S sebou dobrou 
náladu a uzeninu na opékání.

Vděčné téma, rozsáhlá sbírka fotek.  Jsou všude ko-
lem nás, některé přehlížíme, jiných si ani nevšimne-
me. Některé jsou naprosto originální a  unikátní 
a  pojí se s  cestovatelskými příhodami z  několika 
kontinentů. První veřejná prezentace desetileté-
ho projektu Marka Wintra se uskuteční ve středu 
22. března od 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rum-
burku. Vstupné 40 Kč

Nová expozice, instalovaná v 1. patře rumburského 
muzea a nesoucí název „Střípky z historie“, nenásil-
ně vytrhne návštěvníky z reality přetechnizované-
ho světa a vtáhne je do světa poutavých příběhů. 
V rámci tohoto výletu do minulosti prožijí úspěchy 
i  pády s  manžely Stradalovými a  v  jejich vyhláše-
ném salonu se seznámí se vzácnou pozůstalostí, 
týkající se Ference Listza. Od hostinských z hradní 
restaurace na Tolštejně se dozvědí nejednu zajíma-
vost o celém regionu a prohlédnou si archeologic-
ké nálezy. Prostřednictvím obrazů krásnolipského 
malíře Augusta Frinda, které jsou pojítkem celé 
nové expozice, si vytvoří novou představu o  drs-
ném životě v „českém Nizozemí“, a právě Mistrovy 
kusy jsou zárukou, že se každý do muzea bude rád 
vracet. Co dílo, to neopakovatelný originál skrývají-
cí skutečný příběh. 
Přijďte najít svou cestu do budoucnosti nalézáním 
souvislostí v minulosti.

Krásná Jurta Vás zve na řemeslně výtvarné dílny - 
aneb Pojďme tvořit spolu. Konají se každý čtvrtek 
(od 16.3.) od 15:30 do 17:30 v prostorách ZŠ Krásná 
Lípa (zadní vstup do budovy). Dílny jsou otevřené 
pro každého – samostatně tvořící děti, rodiče s dět-
mi, dospělé. Vstup: 150 Kč na každou dílnu a tvořící 
osobu. 
Čtvrtek 23. 3. - výroba aromatického mýdla
- vonné esence, bylinky a tvar, který se mi bude lí-
bit…přijďte si vyrobit voňavý mýdlový zápich na 
Velikonoční stůl nebo mýdlo pro potěšení. Lektor-
ka Hanka Štroblová, 728 974 010.
Čtvrtek 30. 3. – drátovaný, tepaný šperk
- drátky, kladivo, kovadlina – jak za starých časů... 
přijďte si utepat jednoduchý přívěsek, náušnice 
nebo udrátkovat jedinečný prstýnek. Lektorka Zuz-
ka Špinková.

Přijďte si v sobotu 25. března od 14:00 do 17:00 do 
Domečku Na Kopečku v  Rumburku vyrobit svo-
jí vlastní tiskovou formu, razítko, ex libris, zkrátka 
cokoliv vás napadne nakreslit a vyrýt do kusu lina. 
Kurz vede Klára Winterová (EmekeArt). Přihlášky 
posílejte do 17. 3. na email: emekeart@centrum.cz. 
Cena 500 Kč.

Sedm studentů rumburského gymnázia vyrazilo 
v  létě 2016 do Švédska v  rámci programu DofE 
(Mezinárodní cena vévody z  Edinburghu). Přijďte 
se v  sobotu 25. března v  19:00 do Domečku Na 
Kopečku v  Rumburku podívat na dokument, kte-
rý natočili, a  poslechnout si jejich zážitky z  drsné 
švédské přírody i z hlavního města.

Rumburský rodák Stanislav Barek koncertuje a učí hru na kytaru u nás i v zahraničí. Účinkuje ve skupinách 
Njorek, Arionas s Marthou Elefteriadu, v duu s Adibem Ghalim a Shahabem Tolouie, s houslistou České 
fi lharmonie Viktorem Mazáčkem a od roku 2011 vystupuje také sólově. Své první profi lové album Mini-
mální naděje vydal v roce 2012. Je hlavním dramaturgem a ředitelem festivalu Kytara napříč žánry, který 
založil v roce 1998.
Koncert se uskuteční ve středu 29. března od 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku.

Od 7. března můžete zajít na výstavu vítězných 
prací výtvarné soutěže: Návrat divočiny do České-
ho Švýcarska, která je k vidění v expozici v Domě 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Do soutěže přišlo 
218 obrázků, na výstavě jich uvidíte téměř 50, takže 
je opravdu na co se dívat.
Při příležitosti oslav 10 let Domu Českého Švý-
carska České Švýcarsko o. p. s. vyhlašuje pro děti 
z  mateřských a  základních škol výtvarnou soutěž, 
která poběží do konce září 2017. Tématem soutěže 
je: Moje zážitky z návštěvy expozice „České Švýcar-
sko - život, tajemství, inspirace“. Děti můžou malo-
vat a tvořit to, co je nejvíce při návštěvě expozice 
zaujalo, jaký exponát se jim nejvíce líbil, na kterém 
zastavení se dozvěděly něco nového, nebo kde se 
nejvíc pobavily. Soutěží se ve 4 věkových kategori-
ích libovolnou technikou (mateřské školy, I. stupeň 
a II. stupeň ZŠ a kolektivní díla).

Obojživelníci ve svém živlu

Tradiční den 
pláteníků

Permakultura 
a zakládání zahrad

Otvírání studánek

Značky, cedule, nápisy

Nová expozice 
v rumburském muzeu

Řemeslně - 
výtvarné dílny

Kurz linorytu pro 
dospělé s Klárou

Expedice Švédsko

Koncert v rámci cyklu Kytara napříč žánry

Novinky z Domu 
Českého Švýcarska
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Krásnolipský Rudolf Kögler 
a prodej automobilů 

Bugatti v ČeskoslovenskUBugatti v ČeskoslovenskU
Z CYKLU ZAPOMENUTÁ FAKTA Z PRŮMYSLOVÉ HISTORIE KRÁSNÉ LÍPY
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Mladí zápasníci z  krásnolipského oddílu zápasu 
se počátkem března zúčastnily turnaje v  Mezibo-
ří. A zabodovali. Získali jednu zlatou medaili a po 
dvou stříbrných a  bronzových. Všichni borci se 
umístili.
Gratulujeme, trenéři – Karel Dvořák, Pavel Doksan-
ský. 

Již třináctý ročník dětské pěvecké soutěže Zpě-
váček, v  níž se soutěží ve zpěvu lidových písní se 
v  uplynulém víkendu uskutečnil v  krásnolipském 
kulturním domě. Soutěž pořádal folklorní soubor 
Lužičan za podpory města Krásné Lípy, Nadace Ag-
rofert a o.p.s. České Švýcarsko.
Do soutěže se přihlásilo devatenáct dětí, z toho čtr-
náct soutěžilo o postup do regionálního kola, které 
se uskuteční 8. dubna v Jablonci nad Nisou.
Porota ve složení Olga Vinšová, Milan Sudek a Mar-
tina Vinšová mohla poslat do dalšího kola až sedm 
dětí, což také učinila, protože děti byly opravdu ši-

kovné. O účast v Zemském kole v Telči budou tedy 
v Jablonci nad Nisou bojovat Jůlie Michelová a Mai 
Horesch z Rumburka, Tereza Převorová z Varnsdor-
fu, Anna Michalíčková z Jiřetína p. J., Daniel Novák 
z Rybniště a naši krásnolipští Jakub Boštík a Šárka 
Dušková. Jsou to svěřenci Kláry Brabníkové a Vero-
niky Matysové, které je také budou v Jablonci do-
provázet. 
Akce se vydařila a děkuji učitelkám za přípravu dětí 
do soutěže, porotě a všem ostatním, kteří se na akci 
podíleli.

(Naďa Semelková - FS Lužičan)

Pedagogický sbor a vedení Základní školy v Krásné 
Lípě, pozvaly dne 6. 3. 2017 rodiče a jejich děti na 
Den otevřených dveří, aby si mohli školu prohléd-
nout a zjistit, co jim škola nabízí. Škola byla otevře-
na nejen pro žáky a učitele školy, ale také pro ná-
vštěvy, rodiče a jejich děti, které se chystají od září 
nastoupit do první třídy.
Při vstupu do školy rodiče přivítaly hostesky z  9. 
ročníku, které v případě zájmu dělaly rodičům prů-
vodce a nabízely informační letáčky, co a ve které 
třídě probíhá. Na chodbách bylo možné se setkat 
taky s  maskotem Schrödingerova institutu, který 
dělal reklamu klubu „Všeználek“, který zde nabízí 
mimoškolní aktivity.
Od 14.00 do 17.00 měli návštěvníci možnost zku-
sit si, jak probíhá výuka německého jazyka v 1. až 
4. třídě, seznámit se, jak probíhá výuka v  našich 
alternativních třídách, podívat se na zajímavosti 

z  přírodopisného kabinetu, zkusit si logické hry. 
V suterénu školy byla galerie výtvarných prací žáků 
a v 1. patře se návštěvníci mohli seznámit s takzva-
ným „sloupem nápojáč“, o který se postarala skupi-
na žáků z  Ekotýmu, kde byla kromě využití nápo-
jového kartonu po recyklaci prezentována i  akce 
„Záchrana žab“.
Rodiče měli možnost se také podívat na to, jak jsou 
třídy vybavené, např. že 90% tříd a učeben má in-
teraktivní tabule.
Dne otevřených dveří se zúčastnilo odhadem 100 
lidí. Nás pedagogy to velmi mile potěšilo, doufáme, 
že i rodičům se líbilo, a těšíme se na další společnou 
akci. 
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, projevili 
zájem o své děti a jejich působení ve škole, strávili 
s námi příjemné pondělní odpoledne.

V Domech s  pečovatelskou službou oslavili Mezi-
národní den žen díky aktivitě organizace Kostka 
Krásná Lípa, p. o. Paní Štroblová si připravila krásné 
tvořivé dopoledne a společně se zájemci vytvářeli 
jarní dekorace plné květin, vůní a barev. 

Den s  jógou již popáté přivítal přes 40 účastní-
ků - většinou z  našeho výběžku, ale někdo přijel 
i z Plzně, Prahy, Děčína. Den s  jógou je ochutnáv-
kou různých stylů jógy, obohacením jógové praxe 
a sdílením radosti z pohybu. Na akci se jako obvyk-
le nabalí i malý doprovodný program, výtečné ve-
geratiánské občerstvení a ručně vyráběné šperky či 
kosmetika. V sobotu se sešla příjemně pestrá věko-
vá skladba, což je výzvou: „ S jógou začněte přesně 
tam, kde zrovna teď jste.“

(Mgr. Irena Kubicová)

Zápasníci bodovali

Do Jablonce postoupilo sedm zpěváčků

Škola otevřela své dveře

Mezinárodní den žen

V Krásné Lípě se 
opět „jógovalo“
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Od roku 2011 poskytujeme ve Šluknovském výběž-

ku Sociálně aktivizační službu pro rodiny s  dětmi. 

Zaměřujeme se na intenzivní spolupráci s rodinami 

v  oblasti rodinných, partnerských a  mezilidských 

vztahů, upevňování kontaktu s rodinou, rozvoji ro-

dičovských kompetencí a  dalších aktivit v  sociální 

oblasti. Poskytování sociální služby ve spolupráci 

s  rodinou má zastavit zhoršování sociální situace 

rodiny, dosáhnout stabilizace a v nejlepším případě 

zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních 

dovedností jejich členů. Bez této pomoci není vět-

šinou rodina schopna svou situaci zlepšit, často se 

životní situace rodiny včetně dětí zhoršuje.

Zaměřujeme se především na práci s  celou rodi-

nou, kde klademe důraz hlavně na zájmy dětí. Při 

hledání cest z mnohdy velmi složitých situací spo-

lupracujeme s  ostatními organizacemi, odbory 

městských úřadů, školami, poradnami, úřady prá-

ce, policií apod. Naším cílem je především to, aby 

naše podpora vedla k získávání potřebných znalostí 

a dovedností tak, aby ti, kteří využívají naše služby, 

získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své 

záležitosti v  budoucnu zorganizovat sami. Aktivní 

účast uživatelů naší služby při nalézání řešení jeho 

problémů proto bereme jako nezbytný předpoklad 

vzájemné spolupráce. Díky působení v terénu jsme 

schopni nacházet řešení konkrétních problémů 

konkrétních lidí. Rodiny také mohou využívat am-

bulantní službu při konzultacích s  pracovnicemi 

služby v kanceláři organizace. V této službě pracují 

tři sociální pracovníci a dva pracovníci v sociálních 

službách. 

Aktivně se podílíme na zprostředkování materiální 

a od roku 2016 i potravinové pomoci.

V  roce 2016 bylo podpořeno 45 rodin. S  uživatel-

skými rodinami bylo ve zmíněném roce uskutečně-

no 3517 intervencí dle odbornosti. 

(Mgr. Renata Kučerová, 

sociální pracovnice Kostka Krásná Lípa)

Obec s rozšířenou působností Rumburk se zapoji-
la do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí 
„Systémový rozvoj a  podpora nástrojů sociálně-
-právní ochrany dětí“. Cílem tohoto projektu je udr-
žitelně propojit aktéry sítě služeb tak, aby navzá-
jem znali své možnosti a potřeby a uměli efektivně 
spolupracovat při řešení konkrétních případů ohro-
žených dětí a rodin. V tomto projektu je z Ústecké-
ho kraje zapojeno celkem 15 obcí s rozšířenou pů-
sobností. Ústecký kraj se zapojil do klíčové aktivity 
1: Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní 
ochrany. Jednou z klíčových podaktivit  je podpora 
síťování služeb na lokální úrovni, která umožnila 
vznik nové pozice lokálního síťaře. V Rumburku pů-
sobí jako lokální síťařka Michaela Schreitterová. „V 
současné době mám již zcela zmapované potřeby 
neziskových organizací a z  80% oblast školství. Na 
základě zmapovaných potřeb budu vytvářet plán 
svých dalších činností na 1. polovinu roku“, sdělila 
Michaela Schreitterová. Lokální síťařka se dále za-
měřuje na příklady dobré praxe v  terénu, v  rámci 
mapování jednotlivých oblastí navázala mj. spolu-
práci s jednotlivými základními školami a v součas-
né době se zajímá o projekt zaměřený na mediaci 
na školách. (ms)

Klub Včelka Komunitního centra Kostka nabízí ro-

dičům dětí od 3 – 6 let službu péče o děti, kdy si ro-

dič může nakoupit, navštívit lékaře, dojít na poštu 

a vyřídit úřední či jiné záležitosti. 

Doba poskytování služby: pondělí až pátek 

od 8 – 13 hodin.

Místo poskytování služby: Komunitní centrum 

Kostka, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.

Cena služby: 50 Kč za dopoledne, nebo 300 Kč za 

měsíc.

S sebou svačinu, pití, bačkory a věci na převlečení. 

Hlídání je nutno domluvit vždy den dopředu do 

15 hodiny s vedoucí Klubu Včelka Dagmar Hadra-

vovou na tel. 773 020 265.

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa za spo-

luúčasti APSS ČR a města Rumburk v Domě kultu-

ry Střelnice Rumburk pořádal již tradiční ples pro 

handicapované lidi s  názvem „Tančím tak rychle, 

jak dokážu“. Na ples dorazilo zhruba 400 lidí z růz-

ných zařízení poskytujících sociální služby. Po celou 

dobu konání plesu vládla příjemná atmosféra, ná-

vštěvníci se bavili a alespoň na chvilku zapomněli 

na starosti běžného života. Během večera neexis-

tovala žádná bariéra mezi lidmi žijícími s handica-

pem a lidmi bez handicapu. Uživatele do kulturního 

domu sice doprovázeli zaměstnanci různých zaří-

zení, ale nepřicházeli jen proto, aby si odpracovali 

svou pracovní dobu, přišli se společně bavit s lidmi, 

se kterými každodenně spolupracují.

Ples zahájily členky Prezidia APSS ČR ředitelka Do-

mova se zvláštním režimem Krásná Lípa Mgr. Milu-

še Havlíčková a ředitelka Domova u Biřičky Ing. Da-

niela Lusková. Celým odpolednem a  večerem nás 

provázel moderátor Slávek Boura. Během večera 

vystoupili Davide Mattioli, Jiří Helekal, Kamil Ema-

nuel Gott a hostující člen kapely Děda Mládek Ille-

gal Band. K tanci a poslechu hrála hudební skupina 

všech žánrů U – Style a DJ Petr Hrdlička.

Letošní ples sociálních služeb je sice za námi, ale už 

se všichni těšíme na ten, který bude v roce 2018.

(Zaměstnanci Domova se zvláštním režimem 

Krásná Lípa)

Podpora rodin s dětmi Síťujeme služby pro 
ohrožené rodiny s dětmi

b Vč lk K it íh t K tk bí í

Klub Včelka nabízí 
péči o děti

Tančím tak rychle, jak dokážu

Najděte si u nás své místo: 
1.  Sociální pracovník/pracovnice pro sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi
 - vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském 

 studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, 
 sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

 - řidičské oprávnění skupiny „B“
 - úvazek celý 1,0
2.  Pracovník/pracovnice v sociálních službách pro terénní programy
 - vzdělání střední odborné; kurz Pracovníka v sociálních službách výhodou
 - úvazek částečný 0,5 
3.  Pracovník/pracovnice v sociálních službách 
 pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 - vzdělání střední odborné; kurz Pracovníka v sociálních službách výhodou ochota 
  pracovat v odpoledních hodinách
 - úvazek celý 1,0
 - nástup 1. 5. 2017
4.  Pedagogický pracovník/pracovnice pro Klub Včelka – práce s dětmi ve věku od 3 do 6 let
 - vzdělání vysokoškolské
 - úvazek částečný 0,7 
 - Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na volfova@komunitnicentrum.com 

 nebo osobně přineste na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 40746 
 Krásná Lípa.

Těšíme sena spolupráci! Volfová Hana, ředitelka
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USNESENÍ
ze 42. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 6. 3. 2017 

I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 42 – 01/2017   
RM projednala přípravu zasedání 13. ZM s následujícími body programu:
-  Rozpočet města 2017,
-  Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti města,
-  Zpráva o správě a údržbě majetku města. 

Veřejná služba 
Usnesení RM č. 42 – 02/2017   
RM schvaluje realizaci veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

II. Došlá pošta
Byty - podnájem bytu č. 8, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 42 – 03/2017   
RM schvaluje Evě Kamberské, bytem Nemocniční 554/14, Krásná Lípa 
podnájem bytu č. 8, Nemocniční 1149/12a pro Blanku Hiekeovou 
a  Markétu Hiekeovou, obě bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa 
na dobu neurčitou.  

Prodej části p. p. č. 240/5, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 42 – 04/2017   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 240/5 o výměře 529 m2, 
k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Petru Němcovi a Kateřině Ně-
mec Reiserové, oba bytem Vlčí Hora 158, Krásná Lípa za cenu 12 450 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 240/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 42 – 05/2017   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 240/1, k. ú. Vlčí Hora 
Petru Němcovi a Kateřině Němec Reiserové, oba bytem Vlčí Hora 158, 
Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby města. 

Prodej p. p. č. 3040/1 a části p. p. č. 712/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 42 – 06/2017   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 3040/1 o  výměře 214 m2 
a části p. p. č. 712/2 o výměře 225 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady a zajištění přístupu Milanu a Haně Roubíčkovým, bytem 
Vysočanská 236/99, Praha za cenu 22 055 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 

Odkoupení části p. p. č. 377, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 42 – 07/2017   
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. p. č. 377 o  výměře 
300 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy pro výstavbu rozhledny od Lesy ČR, s. 
p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Cena bude stano-
vena znaleckým posudkem. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. 

Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 42 – 08/2017   
RM ruší usnesení RM č. 36-05/2016 ze dne 24. 11. 2016 o pronájmu 
p. p. č. 1182/4, k. ú. Vlčí Hora Josefu a Jitce Růžičkovým z důvodu od-
stoupení žadatelů od pronájmu.  

Úprava kupní smlouvy 
Usnesení RM č. 42 – 09/2017   
RM projednala žádost Jana Hájka, bytem V Podhájí 251/10, Rumburk 
o úpravu kupní smlouvy č. 2017/32/15 - 36 a neschvaluje úpravu uve-
dené kupní smlouvy dle předloženého návrhu. 

III. Různé
Souhlas s převodem pozemků 
Usnesení RM č. 42 – 10/2017   
RM doporučuje ZM vydat souhlas Janě a  Miroslavu Fafl ákovým, oba 
bytem Kyjov 3, Krásná Lípa s převodem p. p. č. 300/2, p. p. č. 301 a p. p. 
č. 302, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy na Miroslava Fafl áka ml. 

Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 21, Nemocniční 1148/12 - 
Dům s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 42 – 11/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 21, Nemocniční 1148/12 
(Dům s  pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o  velikosti 1+0 (34,
60 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy a úpravy si prove-
de nájemce na vlastní náklady. 

Smlouvy se SVS, a. s. - kanalizace  
Usnesení RM č. 42 – 12/2017   
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

č. 2013/34/11 - 191 na jednotnou zbytkovou kanalizaci a  dodatek č. 
1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2013/40/11 - 190 s fi rmou 
Severočeská vodárenská společnost a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 
Teplice, dle předloženého návrhu. 

Nabídka na zpracování energetické soutěže 
Usnesení RM č. 42 – 13/2017   
RM se seznámila s nabídkou na zpracování výběrového řízení na doda-
vatele elektrické energie a plynu pro město Krásná Lípa a přidružené 
subjekty od společnosti Terra Group Investment, a. s. RM neschvaluje 
přijetí uvedené nabídky od společnosti Terra Group Investment, a. s., 
Karolíny Světlé 716/1, Brno, z  důvodu zajištění výběrového řízení ve 
vlastní režii.  

Masarykova 25/9 - plynovodní přípojka - provoz a údržba 
Usnesení RM č. 42 – 14/2017   
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby 
(o správě) plynovodní přípojky k objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa 
na st. p. č. 269, p. p. č. 2869/6 a p. p. č. 2869/7, k. ú. Krásná Lípa se spo-
lečností GridServices, s. r. o., Brno za podmínky uzavření kupní smlouvy 
č. 2017/33/18 - 52.  

Masarykova 25/9 - plynovodní přípojka 
Usnesení RM č. 42 – 15/2017   
RM doporučuje ZM schválit Kupní smlouvu č. 2017/33/18 - 52 na úplat-
ný převod plynovodní přípojky k objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa 
nacházející se na st. p. č. 269, p. p. č. 2869/6 a p. p. č. 2869/7, k. ú. Krás-
ná Lípa se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s. r. o., Plynáren-
ská 499/1, Brno, IČ 27935311, dle předloženého návrhu.  

Dittrichova hrobka - převod 
Usnesení RM č. 42 – 16/2017   
RM se seznámila s žádostí Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových o  projednání možnosti bezúplatného převodu budovy bez 
č. p./č. e. na pozemku st. p. č. 842, k. ú. Krásná Lípa ve vlastnictví města 
Krásná Lípa (Dittrichova hrobka). 
RM doporučuje ZM schválit možnost bezúplatného převodu výše uve-
dené budovy za předem stanovených podmínek, dle předloženého 
návrhu.  

Dodatek k pojistné smlouvě 
Usnesení RM č. 42 – 17/2017   
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2017/11/19 - 25 pro 
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměst-
navateli s  Kooperativa pojišťovnou, a. s., Pobřežní 665/21, Praha 8, 
IČ 47116617, dle předloženého návrhu.  

Zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2016 
Usnesení RM č. 42 – 18/2017   
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu města Krásná Lípa o výsled-
cích fi nančních kontrol za rok 2016 v předloženém znění. 

Hospodaření s rozpočtovými rezervami města 
Usnesení RM č. 42 – 19/2017   
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 3-06/2015 a  schválit zpřes-
nění kompetencí při hospodaření s  rezervami města v  tomto znění: 
ZM schvaluje kompetence rady města při hospodaření s I. rozpočtovou 
rezervou a  s  provozní rozpočtovou rezervou ve výši schváleného, pří-
padně upraveného rozpočtu města Krásná Lípa.  

Předjednání úvěru  
Usnesení RM č. 42 – 20/2017   
RM projednala stav a  přípravu 9 aktuálních investičních projektů 
v celkové výši nákladů 61,5 mil. Kč a doporučuje ZM schválit možnost 
čerpání úvěrového rámce do výše 15 mil. Kč na krytí předfi nancování 
investičních projektů, na něž je podána žádost o dotaci. 

Likvidační komise 
Usnesení RM č. 42 – 21/2017   
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej majetku města Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu. 

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2016 
Usnesení RM č. 42 – 22/2017   
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Krásná 
Lípa za rok 2016. 

Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2017. 
Usnesení RM č. 42 – 23/2017   
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné 
inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2017 a ter-
míny konání všech inventur, dle předloženého návrhu. 

Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2017. 
Usnesení RM č. 42 – 24/2017   
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a  složení jednotli-
vých inventarizačních komisí pro rok 2017 dle Harmonogramu úkolů 
k  zabezpečení řádné a  mimořádné inventarizace majetku a  závazků 
města Krásná Lípa pro rok 2017. 

Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 42 – 25/2017   
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Tomáše Zubaté-
ho, trvale bytem Kotlaska 4, Praha 8, zdržuje se na adrese Čelakovského 
40/13, Krásná Lípa. 

Dotace 
Usnesení RM č. 42 – 26/2017   
RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotací v souladu s Dotačním pro-
gramem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci 
s mládeží pro rok 2017 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv. 

Spisová služba 
Usnesení RM č. 42 – 27/2017   
RM se seznámila s průběhem poptávkového řízení na dodavatele spi-
sové služby pro město Krásná Lípa a schvaluje nejvýhodnější nabídku 
od společnosti Alis spol. s  r. o. se sídlem Mariánská 538, Česká Lípa, 
IČ 00672416.
RM schvaluje uzavření příslušné Smlouvy o poskytnutí práv k užívání 
software dle přílohy. 

Nastoupení náhradníka  
Usnesení RM č. 42 – 28/2017   
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu v  zastupitelstvu města 
a nástup nového člena ZM jako náhradníka z volební strany Sdružení 
2014 a to Astrid Schnittnerové, DiS. a konstatuje předání osvědčení dle 
§ 56 odst. 2 z. č. 491/2001 Sb. 

Souhlas s umístěním sídla spolku 
Usnesení RM č. 42 – 29/2017   
RM vydává souhlas s  umístěním sídla spolku - Spolek pro podporu 
inovativního vzdělávání na škole v Krásné Lípě, z. s. do objektu Školní 
558/10, Krásná Lípa. 
RM vydává souhlas s  umístěním sídla spolku - Krásnolipský komorní 
sbor, z. s. do objektu Školní Komenského 690/10, Krásná Lípa. 

Hospodaření Křinice, s. r. o. 
Usnesení RM č. 42 – 30/2017   
RM projednala hospodaření Křinice s. r. o. a ukládá vedoucímu Odboru 
majetkového a civilně správního Petru Olivovi ve spolupráci s jednatel-
kou společnosti RNDr. Ivanou Preyovou připravit návrh na optimalizaci 
provozu. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 42 – 31/2017   
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace organizaci Kostka Krásná 
Lípa, p. o. z Programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji od 
Ústeckého Kraje na Sociální služby ve výši 5 217 200 tis. Kč, dle návrhu. 
 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na duben 2017  
Usnesení RM č. 42 – 32/2017   
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu na měsíc 
duben 2017, dle přílohy. 

Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 42 – 33/2017   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 40. RM.  

IV. Informace

Informace   
- Zápis z 9. jednání fi nančního výboru ze dne 27. 02. 2017. 

Jan Kolář
 Jana Drobečková


