
V sobotní podvečer 1. srpna 2009 bylo do infor-

mačního střediska na náměstí v Krásné Lípě při-

neseno mládě netopýra. Jednalo se o vzácného 

netopýra severního, který byl s největší prav-

děpodobností nalezen v blízkosti letní kolonie 

(úkrytu samic s mláďaty). Nález takové kolonie 

je pro ochranu přírody vždy velmi zajímavý 

a důležitý. Prosíme proto nálezce, kteří neto-

pýra do informačního střediska přinesli, aby 

zavolali na číslo +420 737 276 863 (Jakub Juda, 

Správa NP České Švýcarsko) a sdělili nám, kde 

byl netopýr nalezen. Díky znalosti místa ná-

lezu se nám podaří lokalizovat letní kolonii 

a zajistit její přiměřenou ochranu. Správa NP

 i netopýři předem děkují. 

 (jj)

Podpořte Krásnou Lípu a hlasujte v anketě o 

nejkrásnější město/obec. http://www.czregi-

on.cz/krasna-lipa.

Krásná Lípa byla k pondělí 17. srpna s 10 345 

hlasy na druhém místě.

Pravidla soutěže: 

1. Hlasovat pro město/obec je možné maxi-

málně jedenkrát za hodinu. (To znamená, že 

obec dostane od jednoho hlasujícího maxi-

málně 24 hlasů denně). 

2. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce hla-

sů. 

3. Soutěž probíhá od 1. května 2009 do 30. 

listopadu 2009 (do 24:00hod). Hlasujte 

kliknutím na „Přidej hlas!“ v hlasovacím za-

řízení pod prezentací města/obce. Jakýkoliv 

pokus o manipulaci znamená automatické 

vyřazení ze soutěže. 

Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009

358

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 20. srpna 2009

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 3. září

d č 1 2009 b l d i f ý d i f č íh ř di k ř

Netopýr v Informačním středisku

v Krásné Lípě

Krásnou Lípu a hlasujte v anketě o Pravidla soutěže:

Soutěž o nejkrásnější

město a obec Čech a Moravy 2009

 Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

V létě se nejen koupe,
ale i sportuje 

 
 Nejen koupaliště lákají o prázdninách ke 
své návštěvě. Malí i velcí stále častěji vyráží 
za zábavou do sportovních areálů. Letošní 
léto proto přeje i krásnolipskému sportov-
nímu areálu Českého Švýcarska, kde jsou 
v tyto dny plně vytíženy nejen tenisové kur-
ty, lidé si sem často chodí zahrát i beachvo-
lejbal, volejbal, nohejbal. Krásnolipský spor-
tovní areál ovšem nenabízí pouze množství 
sportovních aktivit, jeho návštěvníci mohou 
využít i nabídku relaxačních aktivit, jako 
například minigolf. Děti se tu zase vyřádí 
na prolézačkách, trampolíně, dětské lano-
vé dráze, či malé lezecké stěně. A plno je tu, 
i když se nedá hovořit o právě letním počasí. 
Z venkovních kurtů se zájemci prostě přesu-
nou do nafukovací haly, tělocvičny, či herny 

na stolní tenis. 

Vzácný netopýr severní. Nyní je nutné také dohledat letní kolonii, ze které pochází.

V úterý 1. září přivítá krásnolipská základní škola jednatřicet žáků první třídy. Své dveře novým 

školákům otevřou dvě první třídy a již nyní se na ně těší jejich třídní učitelky - v 1. A Marcela 

Litošová a v 1. B Radka Kotuličová.

V út ý 1 áří ři ítá k á li ká ákl d í šk l j d tři t žáků í tříd S é d ř ý

Základní škola se těší na nastávající prvňáčky
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RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 412 354 849 do-

mluvit osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je třeba přinést související 

doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.

Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně prá-

va obchodních společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, 

zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady 

publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.

DOTAZ:

Napište něco o shromažďování osobních údajů.

ODPOVĚĎ:

Osobním údajem je dle zákona č. 101/2000 Sb. o shromažďování osobních údajů jakáko-

liv charakteristická a formalizovaná informace o určitém člověku (tedy fyzické osobě), na 

jehož základě lze určit totožnost (identifi kovat) konkrétního člověka, event. se o něm do-

zvědět další údaje. Člověka lze přitom identifi kovat na základě jednoho údaje, či na základě 

kombinace více údajů, které se v jedné evidenci sejdou. Jedná se o údaje specifi cké pro 

jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Typicky: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, telefonní čísla, e-mailová adresa, pracoviště, 

informace o jeho rodině či blízkých, SPZ auta, čísla osobních průkazů, míry a váhy, barva 

vlasů či očí, fyziologické zvláštnosti, otisky prstů, DNA, krevní skupiny, zájem o sport, foto-

grafi e.

Příklad: Samo o sobě není osobním údajem číslo bankovního spojení, ale v okamžiku, kdy je 

tato informace „spojitelná“ s konkrétní osobou, pak již ano.

Správcem osobních údajů je ten, kdo osobní údaje pro plnění svých úkolů zpracovává.

Shromažďováním osobních údajů je pak systematický postup nebo soubor postupů, je-

hož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího používání – zpracování. Ten, 

kdo zpracovává osobní údaje, musí mít souhlas subjektu, o kterém jsou údaje zpracovává-

ny. Výjimkou je zejména zpracování pro dodržení právní povinnosti správce (např. mzdová 

či personální agenda), pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt (i pro její přípravu 

– např. banky, ubytování v hotelu, in-karta, jiné služby), k ochraně životně důležitých zájmů 

subjektu (např. lékaři), v souladu se zvláštním právním předpisem (např. VZP). Souhlas se 

zpracováním lze usoudit i z chování subjektu (např. vyplnil registrační formulář, kde údaje 

uvedl).

Údaje, které zpracovatel oprávněně získal, může použít za účelem nabízení obchodu 

nebo služeb. Může je, ovšem pouze za tímto účelem, i předat (prodat) někomu jinému. 

ALE subjekt má kdykoliv právo s poskytnutím údajů písemně nesouhlasit. To bývá  někdy 

napsáno malým písmem u formuláře.  

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 24.8. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 27.8. 
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
7.9. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 10.9. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
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 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Komunitní centrum Krásná Lípa, 
www.krasnalipa.cz/kccs

JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00

Volná pracovní místa, poradenství při 
hledání zaměstnání.

 
Amari poradna

Úterý 13:30-17:30
Středa 13:30-17:30

Poradenství při řešení sociálních 
problémů.

 
Občansko právní poradna 

1.a 3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
Mimo uvedenou dobu odpovědi na 

písemné dotazy
Poradenství při řešení právních otázek.

 
Léčebné poradenství

Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při 
dietách a nemocech 

 
Přístup na internet a k počítači

Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let
Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let

Práce na PC a internetu.
 

Amari klub
Čtvrtek 14:00 – 16:00

Pro děti i jejich rodiny.
 

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro 
klienty s různým stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 17:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití 

a opravy oděvů.
 

Kontaktní místo Lokálního partnerství 
Šluknovsko.

Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Jak bylo v červenci v Krásné Lípě?

Měsíc červenec byl v Krásné Lípě opět tep-
lotně pod normálem a srážkově nad normá-
lem. Průměrná teplota činila pouhých 15,7°C, 
což je téměř stejná hodnota jako na Šumavě 
ve výšce 800 m. n. m. Měsíc červenec byl v 
průměru o 2,8°C teplejší než měsíc červen. 
Nejteplejším dnem byl den 17. 7. s průměr-
nou teplotou 19,7°C, ve kterém byla také za-
znamenána nejvyšší teplota měsíce 27,1°C. 
Z této naměřené hodnoty je vidno, že v Krás-
né Lípě nepanovala žádná extrémní horka, 
jako panovala jinde v ČR, kde bylo až 37°C 
ve stínu. Nejchladnějším dnem s průměr-
nou teplotou 10,3°C byl 10. červenec, ve 
kterém byla zároveň zaznamenána nejnižší 
teplota měsíce 8,4°C. Srážkově byl červenec 
téměř shodný jako červen. V 19 srážkových 
dnech napadlo celkově nadprůměrných 
152 litrů vody na metr čtvereční (mm). Nej-

intenzivnější srážky byly zaznamenány při 
bouřce 18. 7. v časných ranních hodinách, 
ve které napadlo během hodiny 32,2 mm 
vody. Toto velké množství vody mělo za ná-
sledek mj. částečné odplavení písku z dět-
ského hřiště u Cimráku. V Krásné Lípě foukal 
převážně vítr z jižních a západních směrů
 s maximálním nárazem 19 m/s.
Údaje za minulé měsíce je možno nalézt na 
webu www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm 

Průměrná teplota 15,7°C
Maximální teplota 27,1°C
Minimální teplota 8,4°C
Maximální vlhkost 100%
Minimální vlhkost 46%
Maximální poryv větru 19 m/s tj. 68 km/h
Úhrn srážek 152,3 mm

(Jan Pícha)

Prázdninový klub pro předškoláky
Pro děti,  které v letošním roce nebo příštím 
roce půjdou do první třídy, jsme v komunit-
ním centru připravili Prázdninový klub pro 
předškoláky. Zveme je i s maminkami každé 

pondělí a každou středu od 10 hodin do toho-
to klubu. Klub vede Dáša Hadravová, u které 
se můžete ohlásit.

(dh)
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Přátelství bez hranic

Nezaměstnanost

v Krásné Lípě v červenci

Sedm divů - Ekofestival s cestovatelskou 

tématikou

Čačipen byl na festivalu v Lovosicích

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE:

Znáte opravdu Krásnou Lípu:

Projekt „Přátelství bez hranic“, jehož náplní 
je aktivní spolupráce s partnerskými škola-
mi Mittelschule am Burgteich Zittau a Mittel-
shule  Neukirch, je zaměřen na doplnění výu-
ky německého jazyka pro naše žáky, ale i čes-
kého jazyka pro německé žáky.   
V letošním roce byl projekt podpořen z Pro-
gramu Cíl 3/Ziel 3   na podporu přeshranič-
ní spolupráce 2007-2013 mezi Českou repub-
likou a Svobodným státem Sasko.  
Od 10. května 2009 do 30. září 2010 bu-
dou v rámci projektu probíhat jednodenní 
i vícedenní setkávání žáků našich škol za fi -
nanční podpory z výše uvedeného Programu 
a SR ČR. 
Celková výše nákladů podpořeného projektu 
je 39 446 eur.

(ip)

V měsíci červenci bylo v evidenci Úřadu práce 
Děčín 301 uchazečů o zaměstnání z Krásné 
Lípy. Oproti červnu tak nezaměstnanost lehce 
stoupla na 17,48%. K 31. 7. 2009 bylo ve městě 
evidováno 301 uchazečů o zaměstnání, z toho 
119 žen. 
I ve většině měst a obcí regionu 
nezaměstnanost také meziměsíčně spíše 
stoupala. Okresní průměr je 13,74%, ve 
Šluknovském výběžku pak 16,09 %.

Obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko, Správa Národního parku České 
Švýcarsko ve spolupráci s dalšími partnery 
zvou všechny zájemce o cestování, ochranu 
životního prostředí, poznávání odlišných 

kultur a setkávání s podobně naladěnými 
lidmi na festival „7 divů“, který se uskuteční 
ve dnech 26. až 28. září v Krásné Lípě. Bližší 
informace naleznete na stránkách www.
ceskesvycarsko.cz .

V polovině srpna se taneční soubory Romské-
ho sdružení Čačipen z Krásné Lípy zúčastnily 
festivalu romské kultury v Lovosicích. Do Lo-
vosic odjel taneční soubor Miškuskere Čave, 

Amare Čave a hudební skupinau Galaxie Ju-
nior. Jako ocenění dostali nejlepší tanečníci 
z tanečního souboru Amare Čave - Leona Sur-
majová a Pavel Ferenc - mobilní telefony. 

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná 
a kde se objekt nachází. Kdo do desíti dnů od 
vydání Vikýře správně odpoví na otázku, při-
píše svoji adresu a odpověď odevzdá v infor-
mačním středisku na náměstí, nebo ji pošle na 
e-mailovou adresu milansudek@seznam.cz, 
bude zařazen do losování.
V minulém čísle se jednalo o bývalou Schindle-
rovu punčochárnu (majitel Palmovky) naproti 
bývalé Elitce, později sklad ZNZ, sklad Velko-
obchodu Praha, sklad Vietnamců, naposledy 
zdroj paliva, železného šrotu, stavebního ma-
teriálu a skládka našich spoluobčanů, které 
jsme si nemohli vybrat.
V době prázdnin se také změnila cena, kterou 
bude pexeso. To získávají: Ota Procházka, Igor 
Knapp a Václav Hieke.
Tím to ovšem nekončí. Správné odpovědi na 
úkoly ze všech Vikýřů budou v prosinci znovu
slosovány a tři z Vás si mohou odnést pěkné 
výhry.

Poznáte, kde jsme fotografovali tentokráte?

UPOZORNĚNÍ
Školní rok 2009/2010 začíná v úterý 1. září 
v 8:00.
Nezapomeňte zaplatit školákům obědy 
ve školní jídelně na září ve dnech od 26. 
do 29. srpna mezi 7:00 – 16:00, aby děti, 
které jdou hned první školní den do 
družiny, nezůstaly bez oběda.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
hledá externí spolupracovníky na pozice:

I. Realizátor/ka environmentálních vzdě-
lávacích programů pro děti a mládež

Náplň práce:
- spolupráce na přípravě dětských vzdělá-

vacích programů 
- realizace programů v prostorách Domu 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě i v pří-
rodě Českého Švýcarska

- realizace setkání českých a německých 
škol

podíl na přípravě a realizaci vícedenních 
programů (tábory, stmelovací kurzy, škol-
ní výlety)

- supervize a zajištění kvality dětských 
vzdělávacích programů

Nabízíme:
- zajímavou a časově nenáročnou práci 

vhodnou jako přivýdělek či praxi
- práci na dohodu o provedení práce nebo 

smlouvu o dílo
- zařazení do inspirujícího a stmeleného 

pracovního kolektivu
- možnost budoucího rozšíření spolupráce
- získání zkušeností při práci s dětmi
- fi nanční ohodnocení až 1000,- Kč na den 

(dle délky a náročnosti programů)
Požadujeme:
- středoškolské vzdělání ukončené matu-

ritou či potvrzení o studiu střední školy, 
které bude ukončené maturitou

- dovršení věku 16 let
- znalost spisovného českého jazyka a ide-

álně také znalost německého jazyka
- dobrý vztah k dětem, schopnost práce 

s dětmi ve věku od 3do 18 let
- dobré organizační schopnosti a kreativita
- schopnost vystupování na veřejnosti, ko-

munikativnost, dobré řečnické schopnosti
- časová fl exibilita, možnost dopolední prá-

ce a práce o víkendech
Strukturované životopisy v rozsahu 
max. jedné strany A4 zasílejte spolu 
s motivačním dopisem na adresu Čes-
ké Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 
10, 407 46 Krásná Lípa nejpozději do 
30. září 2009. Obálku označte nápisem 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

II. Lektor/ka vzdělávacích programů

Nabídku témat seminářů a workshopů pro 
dospělé (ideálně s vazbou na ekologickou 
výchovu, šetrný cestovní ruch, marketing, 
prožitkovou pedagogiku, udržitelný rozvoj 
apod.), které můžete zajistit po lektorské 
stránce, včetně cenové kalkulace zasílejte 
na adresu České Švýcarsko o.p.s., Křinické 
náměstí 10, 407 46 Krásná Lípa nejpozději 
do 30. září 2009. Obálku označte nápisem 
NABÍDKA SEMINÁŘŮ.



strana 4 20. srpna 2009

Fotovýstava v Továrně
Občanské sdružení Lipnice ve spolupráci s pří-
spěvkovou organizací Relax Krásná Lípa pořá-
dají ve dnech 17. - 28. srpna 2009 druhou část 
putovní fotovýstavy Studenec 100x jinak 
v prostorách galerie v Továrně - Domě volné-
ho času v Krásné Lípě. Otevřeno je denně od 
09:00 - 21:00.

Správa Národního parku Èeské Švýcarsko
Vás zve na

EVROPSKOU NOC
PRO NETOPÝRY

www.npcs.cz

Správa NP Èeské Švýcarsko www.npcs.cz Akce pro veøejnost

�

�

�

�

�

�

soutì� pro dìti
ukázka odchytu netopýrù do sítí
ukázka lovu netopýrù pomocí bat-detektoru
materiály o netopýrech
pøednáška o netopýrech pod širým nebem
parkovištì v blízkosti konání akce
pro ka�dého drobná odmìna�

Èas:

Místo konání:

20:00 a� 22:00

PR Vápenka
(lom mezi Doubicemi

a Krásnou Lípou)

Èeské Švýcarsko
Sächsische Schweiz

sobota, 5. záøí 2009

Více informací:

Jakub Juda, 737 276 863,
j.juda@npcs.cz

PR Vápenka

Výlet UNESCO
Přijměte pozvání na výlet „Na podporu zapsá-
ní Českosaského Švýcarska do světového dě-
dictví UNESCO“. Výlet se uskuteční v nedě-
li 6.září 2009. Čeští účastníci odjedou vlakem 
v 8:58 z hl. nádraží v Děčíně.
Trasa asi 10ti kilomertrového výletu: Schö-
na - Schmilka Hirschmühle - Velký Winterberg. 
Během putování poskytnou odborníci výklad 
na téma „Světové dědictví“ a o fl óře a fauně. 
Podrobnější informace k výletu naleznete na 
www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz
(v sekci Správa informuje/ Kalendář akcí). 

Letnice 2009
Do prostoru za hospodou Vlčárna v Zahra-
dách se přesouvají letošní Letnice 2009 (lou-
ka na stanování a parkování zůstává nezmě-
něna), kde vyroste přírodní hlediště. Pódium 
zůstává takové, na jaké jste zvyklí z let minu-
lých a zvuk bude možná ještě o trochu lepší. 
Letnice se konají ve dnech 21. – 22. srpna 
2009.
Program:
Pátek: od cca 14:00 Catus Anus, Tohard, Ne-
řesti, Bestila, Real Incident, Všecek Písek, Man-
dava, Stefi , Motorband,Kurtizány z 25.ave-
nue, Tlustá Berta, Krucipusk, Hudba Praha 
Sobota: od cca 13:00 Grock, Last minu-
te, Walda Gang, Pumpa, Dukla Vozov-
na, Act of Good, Semeno-Kabát revival 
Škwor, De Bill Heads, Chlejf, By No Means. 
Časy vystoupení budou upřesněny. 
Vstupné:
pouze na místě: 1 den 180 Kč, 2 dny 320 Kč. 
Vstupenky z minulého roku zůstávají v plat-
nosti.
Více se dozvíte na www.letnice-vlcihora.cz.

SAMAT tour – 29.8.2009

VI. ročník cyklistických závodů SAMAT TOUR 
je sportovní akce, určená malým i velkým cyk-
listům. Přijďte si proto změřit síly a utužit fyzic-
kou kondičku v sobotu 29. srpna do Sportov-
ního areálu v Jiřetíně pod Jedlovou.
START závodníků: v 9.30 hod kategorie A/ děti 
do 8 let, v 10.00 hod kategorie B/ děti do 15-
ti let (malé v doprovodu rodičů), v 11.00 hod 
kategorie C/ mládež a dospělí od 16 do 99 let
Zápis účastníků závodu vždy 30 minut 
před startem.
Vylosovaní účastníci závodu získají hodnotné 
ceny, které věnovali sponzoři akce, a pro malé 
závodníky bude navíc připraveno občerstve-
ní zdarma.
Hlavní cena: kolo 
Hlavní pořadatel závodu SAMAT s.r.o., vý-
robce plastových oken a dveří, ve spoluprá-
ci s Cyklosport Bartys Varnsdorf a Rumburk.

(Barbora Dvořáková, SAMAT, spol. s r.o.)

MISS Roma 2009
V sobotu 22. srpna 2009 od 14:00 hodin se 
v krásnolipském kulturním domě koná již 
7. ročník MISS ROMA 2009 pro dívky od 14 
do 18 let. Na dívky čeká promenáda ve spo-
lečenských šatech, rozhovor, volná disciplína 
– zpěv, tanec recitace a bonusová disciplína, 
kdy si dívky sami zvolí, v jakém kostýmu se 
představí porotě. Soutěž doprovodí bohatý 
kulturní program.

Na Kopečku s ... 

Jarmilou Pěčkovou
Přijďte se ve středu 26. srpna v 19:00 setkat, 
zaposlouchat se do vyprávění i popovídat si 
s dlouholetou paní profesorkou rumburského 
gymnázia. Setkání se uskuteční v Rumburku 
Na Kopečku v Krásnolipské ulici vedle Evan-
gelického kostelíka.

Veteránem severem 2009
Veteranklub Sever pořádá v sobotu 22. srpna 
7. ročník srazu auto a moto veteránů ve Šluk-
nově na náměstí. Sraz je v 9:00 na šluknov-
ském náměstí a připravena je výstava vozidel, 
spanilá jízda Šluknovským výběžkem do Lipo-
vé (10:45), Lobendavy (11:15), Dolní Poustev-

ny (11:30) a výjezd do SRN k muzeu IG Oldti-
mer Stolpen. Všichni přátelé historických vozi-
del jsou srdečně zváni. 

KINO
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30. 8. 2009 - od 9:00 hodin začíná rozloučení s prázdninami ve střet-
nutí na minigolfu pro všechny věkové kategorie.

5. 9. 2009 - od 9:00 hodin začíná tenisový turnaj smíšených dvojic
Senior Cup „99“

l d ř d h di

Sportovní areál Vás zve na tradiční akce:
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USNESENÍ z 53. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 06.08.2009
II. Došlá pošta

Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 01 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2383/2 o výměře 225 m², k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3029/2 o výměře 109 m², k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 52 o výměře 2346 m², k. ú. Zahrady;
p. p. č. 57/2 část o výměře cca 2209 m², k. ú. Zahrady;
p. p. č. 54 o výměře 730 m², k. ú. Zahrady. 

Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 02 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1444/1 a 
části p. p. č. 771/1, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení za-
hrady Alexandře Banatové, Krásná Lípa, Vlčí Hora 21 z dů-
vodu nevhodného dělení pozemků a zachování pozem-
ků pro potřeby města. 

Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 03 
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 9-33/2008 ze 
dne 27. 3. 2008 a usnesení ZM č. 16-33/2009 ze dne 26. 
3. 2009 o prodeji p. p. č. 1962/9 a p. p. č. 1962/10, vše k. ú. 
Krásná Lípa Martině a Tomáši Královým, Roztoky, Olbrach-
tova 811 a doporučuje ZM vrácení zálohy kupní ceny ve 
výši 51 570 Kč. 

Pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 04 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1444/5 o výměře 5712 m², k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 771/1 o výměře 2812 m², k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 355/4 o výměře 136 m², k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1992/1 část o výměře 20 000 m², k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 912/5 o výměře 1111 m², k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 674 o výměře 1422 m², k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 672 o výměře 482 m², k. ú. Krásná Lípa. 

Pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 05 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 268/2 o výměře 15916 m², 
k. ú. Zahrady a p. p. č. 272/2 o výměře 3909 m², k. ú. Krás-
ný Buk za účelem pastvy Petru Šafránkovi, Sadská, Resslo-
va 916 za podmínky současného pronájmu p. p. č. 272/1 
o výměře 827 m², k. ú. Krásný Buk. 

Pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 06 
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 
2001/23/15-145, nájemce Eva Štifterová, Krásná Lípa, Vlčí 
Hora 20, dohodou ke dni 31. 8. 2009. 

Pronájem pozemku 
Usnesení RM č. 53 - 07 
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 
2000/23/17-053, nájemce Eva Štifterová, Krásná Lípa, Vlčí 
Hora 20, kterým se vypouští p. p. č. 771/1, k. ú. Vlčí Hora. 

Pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 08 
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 
2000/23/17/035, nájemce Alena Vágnerová, Krásná Lípa, 
Krásný Buk 82, kterým se platnost smlouvy prodlužuje do 
31. 12. 2014. 

Pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 09 
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 
98/23/70/059, nájemce Věra Veselková, Krásná Lípa, Ne-
mocniční 12, dohodou ke dni 31. 8. 2009. 

Směna pozemků 
Usnesení RM č. 53 - 10 
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky p. p. č. 241/4, 
část p. p. č. 243/1 a část p. p. č. 246/6, vše k. ú. Krásná Lípa 
dle předloženého návrhu za p. p. č. 2972/3 a část p. p. č. 
2972/2, vše k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 

Pronájem travnatého hřiště 
Usnesení RM č. 53 - 11 
RM schvaluje zapůjčení travnatého hřiště Fotbalové škole 
Litvínov, o. p. s. za účelem letního soustředění malých fot-
balistů v termínu od 15. 8. do 20. 8. 2009. Za zapůjčení je 
určena paušální částka 2 000 Kč za 10 hod. (jako částečná 
úhrada nákladů na provozní výdaje), která bude uhraze-
na v pokladně Městského úřadu v Krásné Lípě nebo pře-
vodem na účet města nejpozději v den započetí zapůjče-
ní. Využití hodin bude stanoveno se správcem hřiště. 

Smlouva o dílo 
Usnesení RM č. 53 - 12 
RM schvaluje smlouvu o dílo s fi rmou TERMI s. r. o., Varn-
sdorf, Pohraniční Stráže 2047 na přecejchování bytových 
vodoměrů, dle předloženého návrhu. 

Byty 
Usnesení RM č. 53 - 13 
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 2005/25/27-20 na byt s Janem Wünschem, Krásná Lípa, 
Elišky Krásnohorské 781/19, dle předloženého návrhu. 

Dohoda o úhradě dluhu ve splátkách 
Usnesení RM č. 53 - 14 
RM schvaluje dohodu o úhradě dluhu ve splátkách vč. 
smluvní pokuty s Janem Wünschem, bytem Krásná Lípa, 
Elišky Krásnohorské 781/19, dle předloženého návrhu. 

Byty 
Usnesení RM č. 53 - 15 
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 98/25/18-
188 na byt s Lenkou Vodovou, Krásná Lípa, Křinické ná-
městí 6/11, dle předloženého návrhu. 

Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splát-
kách 
Usnesení RM č. 53 - 16 
RM doporučuje ZM schválit dohodu o uznání závazku
a úhradě dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty s Lenkou 
Vodovou, bytem Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11, dle 
předloženého návrhu. 

Byty 
Usnesení RM č. 53 - 17 
RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 
č. 2002/25/17-147 na byt s Irenou Fundovou, Krásná Lípa, 
Kyjovská 625/53, dle předloženého návrhu. 

Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splát-
kách 
Usnesení RM č. 53 - 18 
RM doporučuje ZM schválit dohodu o uznání závazku 
a úhradě dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty s Irenou 
Fundovou, bytem Krásná Lípa, Kyjovská 625/53, dle před-
loženého návrhu. 

Nebytové prostory 
Usnesení RM č. 53 - 19 
RM trvá na usnesení RM č. 52 - 17 a zamítá odvolání proti 
výpovědi nebytového prostoru Masarykova 1094/4, Krás-
ná Lípa nájemci Le Thi Thu, Matušova 83/4, Rumburk. 

Nebytové prostory 
Usnesení RM č. 53 - 20 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 1 v objek-
tu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa MUDr. Josefu Kořínko-
vi, Lesní 757, Rumburk za účelem zřízení ordinace praktic-
kého lékaře pro dospělé a ukládá Karlu Homolkovi dojed-
nat podmínky nájemní smlouvy. 

III. Různé

Byty 
Usnesení RM č. 53 - 21 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 7, Krásná 
Lípa, Bezručova 359/15. Byt II. kategorie o velikosti 1 + 2 
(cca 55 m²). Kauce 4 000 Kč + tříměsíční nájemné předem.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní 
náklady.  

Byty 
Usnesení RM č. 53 - 22 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 44, Krásná 
Lípa, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie 
o velikosti 1+1 (30 m²). Kauce 5 000 Kč + tříměsíční ná-
jemné předem.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní 
náklady.  

Byty 
Usnesení RM č. 53 - 23 
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za vrácený 
byt č. 15, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 Romanu Dvořá-
kovi, Varnsdorf, Legií 2564, za podmínky splnění oznamo-
vací a poplatkové povinnosti k poplatku za odpad. 

Byty 
Usnesení RM č. 53 - 24 
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Krásná Lípa, Nemoc-
niční 1137/6 Karlu Homolkovi, Krásná Lípa, Nemocniční 
1149/12a v obecním zájmu. Kauce 5 000 Kč + tříměsíč-

ní nájemné předem. Veškeré opravy a úpravy si nájemce 
provede na vlastní náklady. 

Nebytové prostory 
Usnesení RM č. 53 - 25 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 6 v objek-
tu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Le Thi Thu, Rumburk, 
Matušova 83/4 za účelem zřízení prodejny oděvů. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - projekt 
Usnesení RM č. 53 - 26 
RM doporučuje ZM na základě splnění podmínek usnese-
ní ZM č. 17-40/2009 schválit realizaci projektu Flexibilně 
pro odlehčovací služby. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - ředitel 
Usnesení RM č. 53 - 27 
RM jmenuje Hanu Volfovou do funkce ředitelky p. o. Kost-
ka Krásná Lípa na dobu určitou do 31. 8. 2011.
RM schvaluje změnu pracovní smlouvy na dobu určitou 
do 31. 8. 2011 bez náhrady nákladů na osobní výdaje. 

Rozšíření p. o. Kostka Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 53 - 28 
RM doporučuje ZM schválit rozšíření činnosti Kostka Krás-
ná Lípa, p. o. k 15. 9. 2009 o provozování T - klubu, zaříze-
ní pro děti a mládež za podmínky zajištění provozu v mi-
nimálně stávajícím rozsahu.
RM ukládá Janě Gálové připravit do ZM veškeré podkla-
dy pro rozšíření činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa a ve spo-
lupráci s její ředitelkou Hanou Volfovou zajistit rozšíření 
v uvedeném termínu. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - vnitřní předpisy 
Usnesení RM č. 53 - 29 
RM schvaluje změnu pracovního řádu p. o. Kostka Krásná 
Lípa s účinností od 1. 9. 2009, dle předloženého návrhu. 

Nebytové prostory 
Usnesení RM č. 53 - 30 
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 2008/22/27-231 na nebytový prostor č. 4 - komunitní 
centrum, Masarykova 1094/4 mezi městem Krásná Lípa a 
p. o. Kostka Krásná Lípa s účinností od 1. 9. 2009. 
Komunitní centrum 
Usnesení RM č. 53 - 31 
RM bere na vědomí žádost p. o. Kostka Krásná Lípa o změ-
nu užívání části prostor komunitního centra v objektu 
Masarykova 1094/4 na prádelnu a souhlasí se změnou za 
těchto podmínek:
- s ohledem na vnitřní rozvody bude instalována pouze 
jedna pračka,
- napojení na přívod vody a odpad z pračky budou prove-
deny pevným spojem,
- bude určena osoba odpovědná za vypínání veškerých 
elektrospotřebičů.
RM ukládá Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa 
zajistit veškerá povolení k tomuto záměru včetně staveb-
ního úřadu. 

Inventarizace - p. o. KOSTKA Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 53 - 32 
RM schvaluje pokyn (harmonogram) k provedení inventa-
rizace v roce 2009 v příspěvkové organizaci KOSTKA Krás-
ná Lípa v předloženém znění.
 
Inventarizace T - klub 
Usnesení RM č. 53 - 33 
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační komise) 
k provedení mimořádné inventarizace majetku v T - klubu 
Krásná Lípa, kde předsedou je Jana Gálová a členy Anto-
nie Svobodová, Hana Volfová a Jana Doležalová a ukládá 
DIK v tomto složení provést ke dni 31. 8. 2009 mimořád-
nou inventarizaci majetku. 

Inventarizace Komunitní centrum 
Usnesení RM č. 53 - 34 
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační komise) 
k provedení mimořádné inventarizace majetku v Ko-
munitním centru (EQUAL) Krásná Lípa, kde předsedou 
je Jana Gálová a členy Hana Volfová a Jana Doležalová 
a ukládá DIK v tomto složení provést ke dni 31. 8. 2009 mi-
mořádnou inventarizaci majetku. 

Výpůjčka 
Usnesení RM č. 53 - 35 
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mobilního telefonu vč. 
příslušenství č. 2009/42/26-219 mezi městem Krásná Lípa 
a příspěvkovou organizací KOSTKA Krásná Lípa, dle před-
loženého návrhu. 
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Dohoda Amari poradna 
Usnesení RM č. 53 - 36 
RM schvaluje vzorovou dohodu o poskytování služeb 
Amari poradny, dle předloženého návrhu. 

Příspěvkové organizace města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 53 - 37 
RM schvaluje, aby příspěvkové organizace města Krásná 
Lípa (p. o.) – ZŠ a MŠ, RELAX a KOSTKA nabývaly do svého 
vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce 
a ukládá místostarostce města zajistit úpravu zřizovacích 
listin p. o. a předložit je do ZM ke schválení. 

Inventarizace - ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 53 - 38 
RM schvaluje pokyn (harmonogram) k provedení inventa-
rizace v roce 2009 v příspěvkové organizaci Základní ško-
la a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.
 
Pravidla RO 
Usnesení RM č. 53 - 39 
RM schvaluje změnu pravidel pro hospodaření s rozpoč-
tovými prostředky, majetkem města Krásná Lípa s účin-
ností od 1. 9. 2009, dle předloženého návrhu. 

Povinné ručení vozidel města 
Usnesení RM č. 53 - 40 
RM schvaluje dodatek k pojistné smlouvě - FLOTILA 
č. 6980038924 pro pojištění vozidel - GLOBAL se společ-
ností KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.  

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 2265536272 
Usnesení RM č. 53 - 41 
RM schvaluje dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 
č. 2265536272 pro pojištění vozidel - PARTNER se společ-
ností KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.  

Daňové plnění 
Usnesení RM č. 53 - 42 
RM se seznámila a bere na vědomí plnění daňových pří-
jmů ve prospěch města za 1. pololetí roku 2009, dle pří-
lohy. 

SčVK - oprava místních komunikací 
Usnesení RM č. 53 - 43 
RM na základě projednání se společností SčVK a. s., resp. 
SVS a. s., schvaluje upuštění od kauce na zajištění oprav 
místních komunikací, které byly dotčeny akcí - Krásná 
Lípa - náhrada vodního zdroje Jedlová pro Krásnou Lípu.  

Smlouva o provedení stavby na pozemku města 
Usnesení RM č. 53 - 44 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Ústeckým krajem
o provedení stavby na pozemku 43/17, k. ú. Zahrady,
v rámci úpravy křižovatky silnic II/265 a III/2656 - v Zahra-
dách. 

Smlouva o provedení stavby na pozemku města 
Usnesení RM č. 53 - 45 
RM schvaluje uzavření smlouvy s Romanem Škarydem, 
Rumburk, Skalní 400, o provedení stavby na nutné části 
pozemku v majetku města p. p. č. 1936, k. ú. Krásná Lípa. 

Výstavba nové trafostanice v ulici Mánesova 
Usnesení RM č. 53 - 46 
RM projednala žádost fi rmy I&C Energo a. s., Děčín, o sou-
hlas s umístěním stavby nového vedení a trafostanice 
v ulici Mánesova. RM nesouhlasí s umístěním trafostani-
ce na pozemku 186/2, k. ú. Krásná Lípa, z důvodu zámě-
ru na využití pozemku města Krásná Lípa. Doporučuje na-
lézt jiný vhodný pozemek v oblasti ulic Tylova nebo Strá-
dalova. 

Fotovoltaická elektrárna 
Usnesení RM č. 53 - 47 
RM neschvaluje žádost Miroslava Svobody, Rumburk, Tř. 
9. května 536/63a, o záměru výstavby fotovoltaické elekt-
rárny na pozemku p. p. č. 1093/2, k. ú. Krásná Lípa. 

Fotovoltaická elektrárna 
Usnesení RM č. 53 - 48 
RM bere na vědomí žádost manželů Hankových, Krásná 
Lípa, Zahrady 99 ve věci vybudování Fotovoltaické elektrár-
ny na střeše objektu umístěném na st. p. č. 273, k. ú. Zahrady. 
RM souhlasí s realizací za podmínky získání veškerých po-
třebných povolení. 

Výstavba FVE v areálu bývalého ACHP 
Usnesení RM č. 53 - 49 
RM bere na vědomí předběžnou zprávu o záměru vý-

stavby fotovoltaické elektrárny ve městě. RM neschvalu-
je vydání předběžného souhlasu Evě Neumannové, Hor-
ní Podluží mimo jiné z důvodu nedostatečných podkla-
dů. Po předložení úplných dokladů ukládá projednat zá-
měr v komisi výstavby. 

Rekonstrukce objektu č. p. 84, Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 53 - 50 
RM bere na vědomí informaci o postupu Květuše Chváta-
lové, Bžany ve věci rekonstrukce objektu č. p. 84, Vlčí Hora 
a její nesplnění povinnosti předložit do 30. 6. 2009 pravo-
mocné povolení stavebního úřadu k rekonstrukci. 

Naučný areál u školní družiny 
Usnesení RM č. 53 - 51 
RM bere na vědomí studii k akci - Naučný areál - v zahra-
dě školní družiny včetně připomínek a stanoviska k územ-
nímu souhlasu.
 
Penzion ČŠ 
Usnesení RM č. 53 - 52 
RM projednala dopis fi rmy ECON C & S, s. r. o. Praha s žá-
dostí o vyjádření k řešení rekonstrukce objektu Pražská 4 
(penzion) a schvaluje :
a) umístění vzduchotechnického potrubí na zadním štítu 
penzionu za podmínky následného zakrytí přístavbou či 
zavěšeným krytím pohledovými prvky,
b) umístění přístavku penzionu na části pozemku p. p. č. 
3161, k. ú. Krásná Lípa (vč. uzavření příslušné smlouvy) za 
předpokladu zajištění nového parkoviště v Pražské ulici, 
odkoupení zastavěné části pozemku za cenu min. 200 Kč/
m², a vyřešení dopravy u objektu Továrny,
a schvaluje vydání souhlasného stanoviska ze strany měs-
ta. 

Nafukovací hala ve Sportovním areálu 
Usnesení RM č. 53 - 53 
RM schvaluje objednání výměny UV a bublinkových fólií 
na nafukovací hale ve Sportovním areálu dle nabídky fi r-
my Techtex, s. r. o. a podkladu od p. o. Relax a při koopera-
ci s Technickými službami města. 

Ručení o. p. s. ČŠ 
Usnesení RM č. 53 - 54 
RM projednala problematiku fi nancování projektů o. p. 
s. České Švýcarsko, případného ručení na úvěr ze stra-
ny města a jednání Správní rady o. p. s. a předběžný rá-
mec podmínek ručení majetkem města, jištění ze strany 
o. p. s. v závislosti na výši a parametrech půjčky a zásta-
vy majetku.  

Relax Krásná Lípa, p. o. - rozpočtové opatření 
Usnesení RM č. 53 - 55 
RM projednala návrh 1. rozpočtového opatření na rok 
2009 příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa a uklá-
dá Věře Povolné, ředitelce p. o., přepracovat toto opatře-
ní tak, aby nevznikal požadavek na zvýšený příspěvek od 
města. 

Příprava projektů - OP LZZ 
Usnesení RM č. 53 - 56 
RM schvaluje přípravu podkladů projektu Komplexně pro 
sociální začleňování pro podání žádosti o dotaci z OP LZZ.
RM ukládá Janě Gálové zajistit ve spolupráci s Hanou Vol-
fovou, ředitelkou p. o. Kostka Krásná Lípa podklady k pro-
jektu v termínu do 30. 9. 2009. 

Příprava projektů - IOP 
Usnesení RM č. 53 - 57 
RM schvaluje přípravu podkladů projektu Rekonstruk-
ce Komunitní centrum pro podání žádosti o dotaci z IOP.
RM ukládá Janě Gálové zajistit ve spolupráci s Karlem Ma-
rešem, pracovníkem OVIŽP podklady k projektu v termí-
nu do 30. 9. 2009. 

Smlouva o výpůjčce 
Usnesení RM č. 53 - 58 
RM schvaluje smlouvu č. 2009/42/11-223 o bezplatném 
zapůjčení 1 ks zařízení AUTOBLOK T-CAR pro Policii ČR, 
Obvodní oddělení Krásná Lípa. 

PD na ŠJ a ŠD 
Usnesení RM č. 53 - 59 
RM schvaluje zadání zpracování zjednodušené PD pro 
objekty školní družiny a školní jídelny a zpracování ener-
getických auditů a žádosti o dotaci na SFŽP ČR v rámci 
OPŽP - úspory energií, dle předložených nabídek. 

Internet Nemocniční 6 a 12a 
Usnesení RM č. 53 - 60 

RM schvaluje smlouvu o umístění zařízení datové sítě 
v objektu Nemocniční 1137/6 a Nemocniční 1149/12a, 
Krásná Lípa s občanským sdružením LIPACI.NET, Křinic-
ké náměstí 15/17, Krásná Lípa dle předloženého návrhu 
a následných podmínkách:
- veškeré instalace budou před započením schvalová-

ny Karlem Homolkou, vedoucím odboru majetkového 
a civilně správního, 

- datová síť bude vedena ve stávajících chráničkách roz-
vodu STA. 

Spisová služba 
Usnesení RM č. 53 - 61 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání soft-
ware č. 2696 s fi rmou ALIS, spol. s r. o., Mariánská 538, Čes-
ká Lípa, dle předloženého návrhu 

Dohoda - fi lmové kopie 
Usnesení RM č. 53 - 62 
RM schvaluje dohodu o společném podávání fi lmových 
kopií k poštovní přepravě mezi městem Krásná Lípa a Ing. 
Karlem Vojtou, Dolní Podluží, dle předloženého návrhu. 

Zapůjčení klarinetu - smlouva o bezplatné výpůjčce 
Usnesení RM č. 53 - 63 
RM schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce klarinetu
 č. 2009/42/29-224, dle předloženého návrhu. 

Likvidace majetku města 
Usnesení RM č. 53 - 64 
RM schvaluje fyzickou likvidaci vozidla AVIE 30 DA12,SPZ 
DC 78-91, zařazeného v DHM - PO Kr. Lípa pod inventár-
ním číslem 104. Likvidaci vozidla provede fi rma Antonín 
Spurný - likvidace autovraků, provozovna Krásná Lípa, Kři-
žíkova 545. 

Plán akcí kulturního domu 
Usnesení RM č. 53 - 65 
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve městě - 
na srpen 2009, dle předloženého návrhu. 

Kronika města 
Usnesení RM č. 53 - 66 
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za mě-
síc červen 2009 předložený kronikářem Ivanem Jaklem. 

IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- Žádost obyvatel Pražské ulice o řešení situace s novou 

komunikací,
- Vyrozumění Krajského úřadu Ústeckého kraje o vrácení 

spisového materiálu vč. rozhodnutí o odvolání společ-
nosti KOMAXO s. r. o., Kolín,

- Sdělení SčVK, a. s. ze dne 7. 7. 2009 o postupu opravy 
mostu v ul. Mánesova,

- Stížnost na porušování zákonů a vyhlášek na přehradě 
Kyjov (Smlouva o nájmu pozemku č. MH/Ka/96 - J. Do-
stál),

- Územní plán - ul. Křižíkova - stanovisko SAUL,
- Oznámení o nové lokální konzultantce pro Šluknovsko,
- Návrh podpory a spolupráce města Krásná Lípa na pu-

blikaci a výstavní expozici Slavné vily Ústeckého kraje,
- Pohledávky k rozpočtovým příjmům Města Krásná Lípa 

k 30. 6. 2009,
- Statistika návštěvnosti městské knihovny za měsíc čer-

ven a červenec,
- Tabulka - srovnání daňových příjmů obcí za rok 2008 

a rok 2009,
- Výroční zprávu za rok 2008 obecně prospěšné společ-

nosti České Švýcarsko,
- Bulletin Destinačního fondu ČŠ č. 06/2009 a 07/2009,
- Velká retrospektivní kniha o městě Šluknov.
- Leták Vlčí Hora a okolí.
- Nabídka propagace na portálech Paseo group.
- Inzerce Zlaté stránky.  

Informace 
  
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 30. 

6. 2009,
- Zápis z 16. schůze kontrolního výboru ze dne 30. 7. 

2009,
- Zápis č. 3/2009 z jednání komise zdravotně sociální ze 

dne 2. 6. 2009. 

Jana Gálová                                                       Ing. Zbyněk Linhart


