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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 14. dubna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 31. března 2011

4,- Kč

Stavba hotelu na náměstí začíná
Největší privátní investiční akce novodobé historie města začíná. Na zelené ploše v sousedství
Křinického náměstí vyroste během následujících
osmnácti měsíců moderní hotelový komplex, sestávající z tří samostatných objektů se čtyřmi desítkami podzemních parkovacích míst. V budoucnu
by měl dle záměrů investora (společnost Toonan,
s.r.o.) vytvořit propojený
funkční celek se sousedícím penzionem České
Švýcarsko, s Továrnou
včetně přístavku a objektem bývalého infocentra
na Křinickém náměstí
č. 5. Nabízet by měl vedle
klasického hotelového
ubytování i apartmány
pro rodiny s dětmi, které
zajistí vhodné privátní
ubytování s možností
výběru doprovodných
ubytovacích služeb jako
je stravování, úklid, péče
o děti a animační programy. Náklady investice

dosáhnou výše téměř 110 mil. korun. Akce je podpořena EU z Regionálního operačního programu
Severozápad dotací ve výši 65,5 mil. Kč.
(J. Kolář)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 11.4. 2011 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 14.4. 2011 v
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 25.4. 2011
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
28.4. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
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
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Kostka průběžně
přijímá přihlášky
do kurzu němčiny.
Odlehčovací služba
Péče o osoby se
sníženou soběstačností.
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,
tel.: 777 291 359
Klub AmOS
St 8:00-12:00 v Domě s
pečovatelskou službou.
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,
tel.: 777 291 359
Hlídání dětí
v domácnosti nebo
u nás
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,
tel.: 777 291 359
Amari poradna
St 8:00-16:00
oblast bydlení,
vzdělávání,
zadluženosti, dávek
apod.
Občansko - právní
poradna
Každé první a třetí
pondělí v měsíci
od 17:00
kc@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
JOB poradna
PO 9:00-17:00
Nabídka pracovních
míst, jednání se
zaměstnavatelem

Přístup na internet
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út 9:00-16:00
pro starší 15 let
Klub VČELIČKA
Po, St 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 6
let
Amari klub pro děti
St 14:00-16:00
Příprava do školy,
doučování
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost
Čt 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity
T-klub pro děti a
mládež
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010
Praní, žehlení prádla
úklid domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 842
Hry s Kostkou
Út 16:00-18:00
soutěže, besedy, výlety
Tel.: 412 354 842
Kontaktní místo:
Agentura pro sociální
začleňování
Cedr, o. s.
Agentura Pondělí, o. s.
Dobrovolnické centrum
Výběžek

Počasí v Krásné Lípě v únoru 2011
Letošní únor byl v ČR teplotně i srážkově
podnormální. Zajímavé je, že byl celkově chladnější
než leden a obešel se v případě Krásné Lípy takřka
bez sněhu, nebo jen s velmi malou vrstvou uprostřed
měsíce. První dekáda měsíce začala poměrně
teplým počasím, kdy se denní teploty pohybovaly
od 2 do 8°C, noční v zajímavém rozmezí +7 až -8°C.
Velmi teplá noc byla zaznamenána z 5. na 6. 2.,
kdy se teplota v noci pohybovala právě kolem 7°C.
Maximum první dekády a zároveň celého února
padlo 6. 2. +8,4°C. Druhá dekáda již byla chladnější
a srážkovější. 10. a 11.2 se teploty pohybovaly sice
nad nulou, ale další dny byly ve znamení ledových
dnů. Jelikož sníh nebyl žádný, panovaly tzv.
holomrazy. Noční teploty se pohybovaly v průměru
kolem -5°C, denní kolem -2°C,To vše při zatažené
obloze. Poslední dekáda ale ukázala, jakou může
mít zima bez sněhu sílu. 20. února teplota v noci
klesla k -11°C, 21. února k -15°C, 22. února k -16°C
a 23. února k -20,4°C (měsíční minimum). V ten
den padl rekord i na oficiální stanici Varnsdorf
s hodnotou -19,3°C. Denní teploty se po těchto
velmi studených nocích pohybovaly kolem
-8°C. Poslední dva únorové dny se počasí vrátilo
do přijatelnějších hodnot s teplotami kolem +3°C.
Únor 2011 vs 2010
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota

-2,9°C
8,4°C
-20,4°C

Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

100%
38%
13,3 m/s
18,7 mm

100%
51%
20 m/s
33 mm

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 25
Počet dnů ledových (maximální denní teplota
nevystoupila nad -0,1°C) : 15
(Jan Pícha)

-2,8°C
6,3°C
-15,3°C

Jaro už je cítit ve vzduchu
Aby se jarní úklid nestal vaší noční můrou, využijte
služeb úklidové firmy. Nabízíme generální i běžný
úklid domácností a chalup, mytí oken, praní
a žehlení prádla.

Bližší informace získáte u Marcely Růžičkové
v komunitním centru, na tel. 412 354 842 nebo
na pradelna@krasnalipa.cz

Stomatologická pohotovost
- Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
- 2. - 3. 4. 2011 MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, tel.: 412 511 619
- 9. – 10. 4. 2011 MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 510 154
- 16. – 17. 4. 2011 MUDr. Plyushchakov , Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE

Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin.
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. Na schůzku je třeba přinést
související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních společností,
finanční 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:
Co znamená Rozhodčí soud?Jsem jediný dědic po zemřelé matce. Jediným majetkem v dědickém
řízení je právo k užívání družstevního bytu. Notář požaduje, abych si zařídil ocenění bytu realitní
kanceláří nebo znaleckým odhadem - chce cenu tržní. Bylo mi řečeno, že notář to dělá jen proto, aby
měl co nejvyšší odměnu - nic víc ho prý nezajímá. Jak to vlastně je s úhradou notáři?
Odpověď:
Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení dědictví. Pro vyřízení dědictví si notáře nelze
vybrat. Notáři je vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů
nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě
úmrtního listu, který soudu zašle matrika. V dědickém řízení notář jako první kontaktuje potenciální
dědice. Většinou je kontaktován ten, kdo zajišťoval pohřeb zůstavitele. Notář je povinen zjistit hodnotu
dědictví – nedělá to tedy „jenom“ pro zjištění výše jeho odměny, ale například i pro zjištění základu
daně dědické (i když v případě tazatele je dědictví osvobozeno od daně dědické), ale zejména proto,
aby dědic mohl následně prokázat, jakou hodnotu majetku nabyl. To potřebuje například při prodeji
takového majetku.
V daném případě se zjišťuje cena výše družstevního podílu a cena práva užívání družstevního bytu,
protože to je předmětem dědictví. Neoceňuje se tedy hodnota bytu, ale hodnota práva jeho užívání –
za kolik peněz by toto právo bylo převoditelné.
Příklad: pokud nabudete právo na užívání družstevního bytu za cenu 100 tis. Kč a převedete jej (to
právo na užívání) do pěti let za jeden milion, zdaníte rozdíl – tedy 900 tis. Kč. Podle současného znění
zákona o daních z příjmů je po pěti letech tento příjem od daně osvobozen.
V příštím příspěvku budu pokračovat ohledně výpočtu odměny notáře.
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Policejní sloupek přehled za uplynulý
měsíc
Kradl ve škole! Neznáte ho?
Chvíli po osmé hodině ranní se do budovy
základní školy v Krásné Lípě nechal
pustit muž, který tvrdil, že chce mluvit
s ředitelkou. K té už nedorazil a pouhých
patnáct minut strávených ve škole raději
věnoval vloupání do jednoho z kabinetů,
kde odcizil dvě peněženky s platebními
kartami a hotovostí ve výši 3,2 tisíce korun.
Policie nyní pátrá po čtyřicetiletém muži,
který je 180 cm vysoký, bez vousů,
s krátkými tmavými vlasy česanými
dozadu, oblečený byl v šedočervené
bundě a modrých riflích.
...ucho se konečně utrhlo
V polovině března se podařilo objasnit
vloupání do rodinného domu v Mánesově
ulici. Povedený ptáček je z Rumburku
a z vykradeného domu si odnesl satelitní
navigaci, počítač s příslušenstvím,
náramkové hodinky a láhev alkoholu.
Čipernému zlodějíčkovi se navíc podařilo
prokázat další čtyři případy vloupání
v Rumburku a ve Chřibské.
Policii zaměstnává železo
Dva strážci národního parku pomohli
policii, když si všimli auta, které z bývalé
rekreační budovy ve Vlčí Hoře odváželo
různý železný materiál v hodnotě dvou
tisíc korun. Přímo na místě byli zadrženi
dva pachatelé ze Šluknova, kteří jsou
podezřelí z přečinu krádeže, neboť
v minulosti už byli za takové jednání
soudem odsouzeni. Třetího pachatele
čeká pokuta za přestupek proti majetku
od Městského úřadu Krásná Lípa.
Na své děti neplatí
Nejen krádežemi se zabývá krásnolipská
policie. V uplynulém měsíci také řešili čtyři
případy neplnění vyživovací povinnosti
stanovené soudem. Dva povedení
rodičové jsou z Krásné Lípy a dva ze
Chřibské. Pro naplnění skutkové podstaty
trestného činu Zanedbání povinné výživy
dle § 196 tr. zákoníku přitom postačí, aby
povinný (ve většině případů otec dítěte) si
tuto zákonnou povinnost neplnil po dobu
delší než čtyři měsíce. Za to mu hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta. Ačkoli
povinný se může odsouzení vyhnout
dodatečným zaplacením dlužné částky
před vynesením rozsudku, většina těchto
oznámení stejně končí odsouzením.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od
17. února do 16. března evidovali 15
trestných činů a 74 přestupků.
(prap. Jan Hampl – inspektor)
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Pracovní jednání zástupců obcí a Policie ČR
V úterý 22. března 2011 se konalo na krásnolipské
radnici pracovní setkání starostů obcí Doubice,
Chřibská, Rybniště a Krásná Lípa s představiteli
Policie ČR, která byla zastoupena zástupcem
okresního velitele plk. Mgr. Danielem Plechatým
a kpt. Mgr. Radkem Pospíšilem z ÚO Děčín,
za místní oddělení Krásná Lípa to byli npor.
Bc. Kamil Nováček a nprap. Jaroslav Bobr. Tématem
setkání byla především aktuální situace v Policii
ČR po úsporných opatřeních ze začátku roku
a diskuse o připravovaných redukcích počtu
policistů na odděleních. Hovořilo se také
o bezpečnostní situaci v obcích.
Na obvodním oddělení v Krásné Lípě, jehož rajon
tvoří území obcí Doubice, Chřibská, Rybniště
a Krásná Lípa s osadami, slouží v současné době
15 policistů. To je nezbytné minimum
k smysluplnému fungování Policie v místě. Podle
vyjádření plk. Plechatého je možné ovšem očekávat
snížení početních stavů, i když zřejmě mírnější, než
bylo avizováno počátkem roku. Aktuálním zásadním
problémem je však snížení objemu pohonných
hmot pro oddělení, což významně snižuje mobilitu
policistů a jejich přítomnost v území. To se
okamžitě negativně projevilo na výrazném nárůstu
počtů především vloupání a krádeží, hlavně
ve Chřibské. V meziročním srovnání za 1. čtvrtletí
roků 2010 (6 vloupání) a 2011(16 vloupání!!!).
Starostové se shodli na nutnosti hledání cest
k zajištění pohybu policistů po obcích, a to i za cenu
nesystémového a výjimečného příspěvku obcí

na pohonné hmoty. Podobně jako již dnes přispívají
na provoz policejního mobilního telefonu, který
je občanům k dispozici ke kontaktu v případě,
že policisté jsou mimo služebnu. Chřibská byla
nucena, z důvodu výrazného nárůstu kriminality,
přistoupit ke zřízení služebny z vlastního rozpočtu,
aby zajistila ve městě přítomnost policie v situaci,
kdy policisté do obce nemohou zajíždět pravidelně,
tak jako v minulosti. Jedná se v mnohém o kroky,
kdy obce suplují nedostatečnou funkci státu ze
svých rozpočtů. Není to způsob dlouhodobě
udržitelný, ale v současnosti zřejmě jediný možný,
pokud obce chtějí zajistit bezpečnost svých občanů
alespoň na obvyklé úrovni.
(J. Kolář)

4. zasedání Zastupitelstva města mělo náročný
program
Ve středu 16. března 2011 se konalo již 4. zasedání
Zastupitelstva města Krásná Lípa (ZM).
Na programu mělo především projednání
a schválení rozpočtu města, projednalo zprávy
o hospodaření svém i svých příspěvkových
organizací v minulém roce. Kromě standardních
prodejů pozemků ZM projednalo a nakonec
neschválilo prodej nemovitostí – bytových domů
Frindova 979/4 a Pražská 450/48, a to z důvodu
nízké nabídkové ceny.
Diskuse občanů byla tentokrát nevídaně rušná
– na nepřizpůsobivé chování rodiny Hučkových
z Varnsdorfské ulice si přišli stěžovat vlastníci
sousedních objektů, kteří zároveň vyjádřili
nespokojenost nad postupem radnice a Policie ČR
při zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti

v uvedené lokalitě.
Dále ZM schválilo několik obecně závazných
vyhlášek, kdy se jedná především o drobné formální
úpravy. Dále byly schváleny plány kontrolních akcí
finančního a kontrolního výboru. ZM také vzalo
na vědomí (jediný zastupitel se zdržel hlasování)
připojení se města Krásná Lípa k prohlášení starostů
v Novém Bydžově a také schválilo ukončení členství
města ve Svazku obcí Tolštejn.
Na závěr ZM schválilo návrh Rady města na zavedení
tzv. veřejné služby pro občany v nouzi, která začne
být realizována od 1. 4. 2011.
Zastupitelé se opět sejdou již 31. března
na pracovním semináři k připravovaným privátním
investičním aktivitám na území města Krásná Lípa.
(J. Kolář)

Schválení rozdělení
dotací a technické
výpomoci

Krásná Lípa končí
ve svazku obcí Tolštejn

Ve středu 23. 3. 2011 schválila Rada města Krásná
Lípa rozdělení dotací organizacím na činnost
a na akce pro rok 2011. Kromě toho jim také
schválila technickou výpomoc na akce. Na podporu
činnosti bylo mezi organizace celkem rozděleno
81 tis. Kč, na akce pak dalších 80 tisíc korun.
V rezervě zůstává 39 tis. Kč, kterými může být
podpořena neplánovaná či mimořádná akce, popř.
budou v závěru roku odměněny nejúspěšnější
akce. Vedle těchto konkrétních finančních částek je
nutné vnímat i další nepřímou podporu organizací
ve městě. Tou je umožnění bezplatného využívání
kulturního domu, tělocvičny, fotbalového areálu
a dalších objektů.
Tabulka s přerozdělením částek mezi jednotlivé
organizace je umístěna na webových stránkách
města.

(jk)

Zastupitelstvo města Krásná Lípa rozhodlo na svém
zasedání v minulém týdnu o tom, že ukončí své
členství v Dobrovolném svazku obcí mikroregionu
pod Jedlovou „Tolštejn“ (SOT).
Rozhodnutí bylo výsledkem několikaleté diskuse
o smyslu a přínosech členství města nejen v SOT,
ale i v dalších regionálních strukturách. Krásná Lípa
své aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu a
propagace regionu dlouhodobě úspěšně realizuje
prostřednictvím obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko, kdy jsme jedním ze tří zakladatelů.
Zaměření a těžiště činnosti SOT, jak je ostatně
patrné z návrhu rozpočtu na rok 2011, se týká
především uvedených oblastí. Tím vzniká
zbytečná duplicita, protože České Švýcarsko,
o. p. s., prostřednictvím svého Destinačního fondu,
realizuje propagaci širšího regionu, včetně území
páteřních obcí SOT.
Krásná Lípa nadále zůstává členem Sdružení pro
rozvoj Šluknovska, které je odpovídající platformou
pro prosazování zájmu obcí regionu, především
ve vztahu ke krajským a centrálním orgánům.
(J. Kolář)
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Z Liberce
přivezli bronz
Krásnolipští kickboxeři i nadále pokračují
v úspěšném medailovém tažení. V sobotu
19. března se v Liberci konal Národní pohár
v kickboxu v disciplíně K-1. Za KBC Krásná Lípa
nastoupili Josef Vodák ve váze nad 91 kg a Michal
Málek ve váze do 71 kg. Oba dva předvedli dobré
výkony a získali bronzové medaile. V semifinále
podlehli oba velmi těsně na body, ale i tak jim patří
velké uznání, nejenom za předvedený výkon, ale
i za vzornou reprezentaci města. Oba získali po
15 bodech do celorepublikového bodování.
O krásnolipských kickboxerech a jejich úspěších
informuje i jejich web http://www.kbckrasnalipa.
cz/index.html.
(MD)

Zpěváček Tolštejnského panství
V polovině března se v místním Kulturním domě
konal devátý ročník pěvecké soutěže Zpěváček
Tolštejnského panství. Této pěvecké soutěže se
zúčastnilo celkem patnáct zpěváčků lidových písní
a naši základní a mateřskou školu reprezentovalo
šest děvčat - Markéta Dvořáková, Kristýna
Kirschnerová, Kristýna Petružálková, Michaela
Erbanová, Tereza Kubátová a Veronika Sklenková.
Kromě nich se soutěže zúčastnily i další žákyně
naší školy, ty však soutěžily za uměleckou školu.
Umělecký projev soutěžících hodnotila tříčlenná

porota, ve které byl i vedoucí orchestru opery
Národního divadla Zdeněk Kraus.
Do krajského kola, které se uskuteční už tuto sobotu
v Jablonci nad Nisou, postoupila krásnolipská
Barbora Pešírová, stejně jako další bývalá žákyně
naší školy Kateřina Doležalová, která v soutěži
zvítězila. Soutěžní odpoledne se nejen vydařilo, ale
opět se potvrdilo, že krásnolipské děti zpívají rády
a dobře.
(Ivana Otradovská a Naďa Semelková)

Krásnolipští rybáři
bilancovali
V sobotu 19. března 2011 se v Krásné Lípě konala
výroční členská schůze Místní organizace Českého
rybářského svazu. V rybářské klubovně se sešlo
na šest desítek členů a hostů, aby projednali
především hospodaření organizace v loňském roce,
zprávu o činnosti rybářské stráže, zprávu o čistotě
vod, pokladní zprávu a zprávu o činnosti mládeže.
V loňském roce rybáři odpracovali při údržbě
rybníků, vodních zařízení atp. 1.275 brigádnických
hodin. Celkový stav členské základny je
v současnosti 103 členů, z toho 14 mládeže do
15 let a 5 do 18 let. Žen je mezi organizovanými
rybáři pouze pět.
V diskusi vystoupil vedle starosty města Jana
Koláře i vedoucí místního oddělení Policie ČR Bc.
Kamil Nováček, který rybářům přislíbil i pro letošní
rok pokračování společných hlídek při kontrolách
rybářské stráže. Zároveň požádal přítomné rybáře
o spolupráci při zjištění podezřelého pohybu
osob v okrajových částech města. S informací
o aktivitách Národního parku České Švýcarsko
v oblasti vod vystoupil Jan Honzík.
I pro letošní rok si krásnolipští rybáři připravili
řadu úkolů a aktivit. Vedle práce na rybnících to
bude také práce s mládeží, organizace rybářských
závodů, nebo také práce při údržbě klubovny.
(jk)

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci
fotografovali?
Jde o novou fotosoutěž, kterou jsme nahradili tu
loňskou. Po celý letošní rok Vám budeme přinášet
historické fotografie města, jeho objektů, ulic
a zákoutí a Vaším úkolem je srovnat fotografii
se současným místem a určit, co naši předci
fotografovali.
Nový je způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele
je připravena hodnotná knižní publikace, kterou
ale obdrží až po pěti správných odpovědích. Ty
opět eviduje Milan Sudek na adrese milansudek@
seznam.cz, kam mu také jednotlivá řešení zasílejte.
V okamžiku, že pošlete pátou správnou odpověď,
budete vyzváni k převzetí ceny. Na konci roku
opět vyhodnotíme nejúspěšnější a nejaktivnější
účastníky soutěže.
Po pěti kolech soutěže Vám přinášíme seznam
prvních šestnácti soutěžících, kteří odpověděli
správně na všech pět dosud publikovaných
soutěžních fotografií. Ti si mohou svou cenu

vyzvednout na městském úřadě u místostarostky
Ivany Preyové.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 397: objekt
na historickém obrázku je dnešní tělocvična
na Pražské ulici. Budova Turnhalle byla postavena
v roce 1882 a mimo jiného sloužila také k pořádání
tanečních zábav.
Tentokrát se ptáme na budovu, která se nachází
vlevo na fotografii – budova s komínem v pozadí.
Heene Jan
Heeneová Světlana
Malinová Jiřina
Churáčková Zdena
Chroustovská Jiřina
Doležalová Jana
Procházková Klárka
Heene Petr

Knapp Igor
Heene Walter
Churáček Jan
Arnoldová Anna
Jursíková Marie
Novák Jan
Uhlík Štěpán
Jackelová Jaroslava
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Hanky Panky
a Televarieté
Pražská trawesti skupina HANKY PANKY 16. dubna
opět navštíví Krásnou Lípu. Od 19:00 v Kulturním
domě vystoupí s novým programem Televarieté,
což je název zbrusu nového zábavného pořadu
nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která
opět zhruba po půl roce přijíždí do našeho města
se show plnou nápaditých kostýmů, vtipných
scének a především
hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia
a mistr Alex tentokrát zavzpomínají na oblíbený
televizní pořad 80. let, který v jejich podání přenesli
do současnosti. Kromě známé moderátorské
dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové,
kteří nemohou samozřejmě v pořadu s tímto
názvem chybět, přijali pozvání do TELEVARIETÉ
skupiny Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci jako
jsou například Naďa Urbánková, Karel Zich,
Jiří Korn spolu s Helenou Vondráčkovou, Věra
Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová
s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale
i hvězdy ze zahraničí jako Bonnie Tyler, Donna
Summer, Shakira, Kylie Minoque a další.
Vstupné 200,- Kč předprodej, 230,- Kč na místě.
Předprodej zajišťuje pí. Semelková
www.hankypankyshow.eu
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Duben v Domečku
Na Kopečku
v Rumburku
Příručka nezvyklých koníčků
Ve středu 6. dubna od 19:00 zahajujeme
nový cyklus přednášek o lidech kolem nás
se zajímavými koníčky. Tentokrát se z úst
pana Hamalčíka dozvíme tajemství z oboru
amatérské genealogie, tedy jak vzniká a vytváří
se vlastní rodokmen.
Zelená středa aneb Co jím a proč to jíme
Ve středu 13. dubna od 19:00 Vás manželé
Hulánovi opět zasvěceně provedou večerem
na téma „stravování“- téma nám všem tak
blízké a přeci leckdy tak vzdálené…
Seminář o zdravějším vaření
V sobotu 2. dubna od 15:00 hod. se můžete
pod vedením Marie Noe zúčastnit semináře o
zdravém vaření. Na seminář je nutné se předem
přihlásit na tel. 777 944 790 nebo emailem
marie@vonavalekarna.org. Vstupné je 100 Kč.
S batohem po Rumunských horách
Slovem doprovázená obrazová reportáž
o putování méně známými pohořími
jihovýchodních Karpat... Hory, trávy, ovce,
salaše, bačové... Nerušená krása pasteveckých
hor. V sobotu 2. dubna od 17:00 hod.
Tradiční sobotní bubnování v sobotu
2. dubna od 19:00.

Pohádková galerie
řemesel v Jiřetíně
pod Jedlovou
Pohádková galerie Vás zve na novou výstavu
vyřezávaných obrazů a loutek, pohádkových
bytostí, čertíků a jiných. Vystavená díla ztvárnil
Ing. arch. Vladimír Cejnar.
Mimo sezónu otevřeno so - ne od 13:00
do 17:00
Pohádková galerire
Program na nedělní odpoledne
3.4. Modelování s keramickou hlínou
10.4. Zdobení kraslic voskem aj. techniky
17.4. Výroba piškotových beránků
24.4. Pletení pomlázek

Malování velikonočních
vajíček s ukázkou
madeirování
(krajkového vrtání)
V úterý 12. dubna od 16:00 hod. jste Andělou
Pěničkovou zváni ke společnému zdobení vajec
voskem. Sebou si vezměte: vyfouknutá vajíčka
(nejlépe bílá), aromalampu. Poplatek 30,-Kč, místo
konání - Kostka Krásná Lípa, Dům služeb, 1. patro.
Není nutné se předem přihlašovat.

Víkendový aerobic
O víkendu 9.-10. dubna mezi 9:00 – 12:00 pořádá
Sokol Libčice – oddíl aerobicu pro své členy
a příznivce v krásnolipské tělocvičně víkendový
aerobic. Cvičit se bude zumba, stepaerobic, posilko
a strečink. Místa si rezervujte do 4. dubna.

Proměny historického
kočárku
Město Šluknov Vás zve na výstavu sběratelky
Věry Čížkové, která ve výstavních prostorách
šluknovského zámku bude vystavovat historické
kočárky z let 1880 – 1989. Součástí výstavy jsou
i staré panenky, miniaturní pokojíčky a hračky.
Výstava je otevřena denně, včetně víkendů, od 9:00
do 17:00 a potrvá až do 30. září.

Výstava přiblíží křížové
cesty - fenomén
sakrální architektury
Šluknovska
Venkovní kamenné kalvárie se představí výstavě
„Křížové cesty Šluknovska“. Výstava nabídne
příběhy čtrnácti křížových cest, vybudovaných
v průběhu 18. až 20. století ve 14 obcích
Šluknovského výběžku. K vidění bude od 1. 4.
do 31. 5. 2011 v ambitu Lorety v Rumburku.
Vernisáž se uskuteční v pátek 20. 5. 2011 v rámci
Loretánské muzejní noci 2011.
(Klára Mágrová)

2. In-line a cyklo jízda
Českým Švýcarskem
V sobotu 16. dubna pro vás České Švýcarsko o.p.s.,
Nobilis Tilia o.s. a server in-line bruslení www.
ladronka.cz připravily in-line a cyklovýlet v krásném
prostředí Českého Švýcarska. Centrem jízdy jsou
kvalitnější asfaltové komunikace v Krásné Lípě
a okolí. Začátek akce je ve 14:00 hodin na Křinickém
náměstí v Krásné Lípě. Společně pojedeme
z Krásné Lípy do Vlčí Hory a zpět. Bruslaři, cyklisté,
lidé s koloběžkami, maminky na bruslích s kočárky
jsou vítáni. Trasa je dlouhá cca 10 km a je vhodná
pro pokročilé bruslaře, kteří umějí brzdit a zabrzdit.
U odbočky na Sněžnou (před prudkým sjezdem
do Krásné Lípy) bude připraven při cestě zpět
svoz tranzitem. Přilba je povinná pro všechny
bruslaře i cyklisty! Chrániče doporučujeme.
K zapůjčení budou speciální hůlky na in-line bruslení
a koloběžky. Tempo bude sportovní, nikoliv
závodní. Na dobře vybraných místech se bude
čekat. Nikdo se nemusí bát, že mu skupina ujede.
Občerstvení v penzionu Vlčárna Zahrady je
zajištěno. Pořadatelé: www.nobilis.cz/os

Čínská medicína
Kostka Krásná Lípa Vás zve na další přednášku
o čínské medicíně v běžném životě. Přednáška
je volně provázaná s filozofií východní medicíny,
zdravého životního stylu s následným řešením.
Přístroje a jejich užití v praxi Vám předvede Blanka
Skalická. Přednáška se koná v úterý 5. dubna
od 16:00 v Továrně – Domu volného času v Krásné
Lípě. Vstupné 30,- Kč.

Výstava paličkovaných
krajek
Ve výstavní síni Kulturního domu ve Šluknově
se koná výstava paličkovaných krajek – pohádky
motýlích domečků. Výstava je přístupná od pondělí
do pátku vždy mezi 8:00 až 15:00 do 15. dubna.
KLUB AmOS - Ambulantní
odlehčovací služba v domě
s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00 - 12:00

PROGRAM NA BŘEZEN
Pohádková galerie Vás zve na novou výstavu
vyřezávaných obrazů a loutek, pohádkových
bytostí, čertíků a jiných. Vystavená díla ztvárnil
Ing. arch. Vladimír Cejnar.
Mimo sezónu otevřeno so - ne od 13:00
do 17:00
Pohádková galerire
Program na nedělní odpoledne
3.4. Modelování s keramickou hlínou
10.4. Zdobení kraslic voskem aj. techniky
17.4. Výroba piškotových beránků
24.4. Pletení pomlázek
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Otevření turistické sezóny 2011
v Českém Švýcarsku už klepe na dveře…
O víkendu 16. - 17. dubna (tedy týden před
Velikonocemi) proběhne již tradiční společné
Otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku,
které připravuje společnost České Švýcarsko
s dalšími partnery. Připravena je pestrá škála
turistických,
sportovních,
volnočasových
a zábavných akcí po celém regionu s přesahem
i do Saského Švýcarska.
Pro příznivce přírody a turistiky tu máme pozvánku
na otevření nové naučné stezky okolím Pravčické
brány (přesněji z Mezné Louky na Pravčickou
bránu), slavnostní ceremoniál se odehraje
na Mezné Louce od 11:00 hodin a pak se můžete
vydat na komentovanou vycházku. K tomu, abyste
se na první akci pohodlně dostali, můžete využít

naši druhou nabídku – plujte s námi lodí Poseidon
z Děčína do Hřenska (staví se letos nově i v Dolním
Žlebu). Nalodit se můžete za zvýhodněné vstupné
v 9:30 hod na nábřeží pod zámkem. V přístavišti
ve Hřensku na vás bude čekat „voňavý“ autobus,
který vás odveze na Mezní Louku (fungovat bude
o víkendu kyvadlově po celý den). Janovský
trhák je naopak akce šitá na míru široké sportující
veřejnosti, amatérům a hobby závodníkům. Jedná
se o cyklistickou časovku do vrchu mezi obcemi
Janov a Hřensko. Závod startuje ve Hřensku –
v nejníže položené obci v České republice a je
veden po státní silnici do Janova - obce na náhorní
plošině Labských pískovců. Trasa je dlouhá 2830 m
a má převýšení cca 200 m. Sportovní program

plný zábavy je připraven v Janově i pro děti, akce
je tedy zajímavá i pro rodiny s dětmi. Pro příznivce
adrenalinových zážitků v přírodě tu máme další akci
- výlet s průvodcem do Saského Švýcarska s názvem
Tramvají do skal. Jedná se o nejoblíbenější trasu
předchozích sezón, na které, jako v Alpách, můžete
absolvovat zajištěnou stezku plnou adrenalinových
překvapení (komíny, strže). Postupně pojedeme
vlakem, tramvají i přívozem. Po výstupu na skalní
hřebeny na vás čekají překrásné výhledy na saský
národní park.
Podrobnosti o všech akcích v rámci otevření
turistické sezóny 2011 najdete na www.
ceskesvycarsko.cz
Zajímalo by mne, kdo to psal.

V rámci otevření sezóny je o víkendu 16.-17. dubna za zvýhodněné vstupné 1+1
(jeden platí druhý jde zdarma) otevřena řada atraktivních turistických atrakcí
jako např. Zámek Děčín, ZOO Děčín, Dům Českého Švýcarska, loď Poseidon,
Pravčická brána, rozhledny na Vlčí hoře, Dymníku, Jedlové a další.

Další víkendové akce připravované
k otevření turistické sezóny 16.-17. dubna
Voňavý autobus – Dopravní podnik města Děčín,
České Švýcasrko o.p.s. a Nobilis Tilia připravily
kyvadlovou přepravu osob na trase Hřensko
Labské nábřeží - Mezní Louka a zpět pro všechny
návštěvníky Českého Švýcarska. Voňavý autobus
jezdí dle speciálního jízdního řádu. Přeprava
zajištěna zdarma. Minibus navazuje na lodní
linku Labské plavební společnosti. Proč voňavý? V
autobuse budou voňavé destičky s vůní jehličnanů,
které nám poskytl regionální výrobce přírodní
kosmetiky Nobilis Tilia.

Půjčovna koloběžek - Novinka – půjčovna terénních
koloběžek na Jedlové hoře. Jako překvapení je
na sobotu připravována freestylová exhibice přímo
u rozhledny Jedlová.

Zámek Děčín – Barokní perly zámku je název zcela
nového prohlídkového okruhu děčínského zámku.
Navštívíte architektonicky nejcennější části zámku:
barokní konírnu, Růžovou zahradu, sala terrenu
s glorietem, spojovací chodbu a zámecký kostel.

Stavby slavných architektů
- nedělní
komentovaná vycházka - 17.4. v 16:00 hodin za architektonicky nejhodnotnějšími objekty
v Krásné Lípě s Martinem Krskem. Vydáme se
za nejhodnotnějšími objekty Krásné Lípy - Palmeho
vila od H. Richtera, Palmeho tovární budova

Rafty na Labi - Vydejte se s námi za hranice
všedních dnů a poznejte krajinu unikátního
Labského kaňonu z hladiny Labe. Plavba začíná
v Děčíně na nábřeží pod zámkem a končí u Hřenska.
Plavba je dlouhá přibližně 15 km a trvá 2,5 až
3 hodiny bez přestávky. Rezervace nutná předem.

a Dittrichova hrobka od J. C. Raschdorffa. Sraz před
Domem Českého Švýcarska
Martin Krsek je jeden z autorů knihy ,,Slavné vily
Ústeckého kraje“, historik, novinář.
Akce je zdarma.
Proplujeme Českým Švýcarskem - Cyklistům
i turistům stavíme v Dolním Žlebu a ve Hřensku.
Pluje se dle jízdního řádu lodi Poseidon: Děčín
9:30 a 13:00 hod. Rafty a čluny na objednávku:
www.zahranice.com. Bus linka: Hřensko–Mezní
Louka. Více na www.labskaplavebni.cz, www.
ceskesvycarsko.cz
Janovský trhák – V sobotu 16. dubna Vás zveme
na cyklistickou časovku do vrchu pro širokou
sportující veřejnost, amatéry a hobby závodníky.
Start - Hřensko 10:01 hod.
Cíl - Janov u Hřenska, délka 2830
m, převýšení 207 m. Registrace:
Janov do 9:00 hod.
www.janovskytrhak.cz,
www.ceskesvycarsko.cz.
Slavnostní otevření naučné
stezky Okolím Pravčické brány
– V sobotu 16.4. od 11:00 hod.
jste zváni na Mezní Louku, odkud
se vyrazí po trase nové naučné
stezky: M. Louka - Pravčická brána
- Tři prameny. Návazná přeprava:
bus linka (kyvadlová doprava
Hřensko - Mezní Louka), loď
Poseidon Děčín – Hřensko,
Pravčická brána vstup: 1 platící
+ 1 zdarma.
Výlet s průvodcem Tramvají
do skal - Nejen v Alpách, ale
i v Českosaském Švýcarsku
můžete absolvovat zajištěnou
stezku plnou adrenalinových
překvapení. Rezervujte si místo!
O víkendu 16. – 17. 4. pojedete
vlakem, přívozem a tramvají.
Podrobné informace o všech
akcích najdete na www.
ceskesvycarsko.cz/otevrenisezony/
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Podrobnosti o programech a nabídkách získáte na
www.ceskesvycarsko.cz nebo na tel. čísle: 412 383 413

ně

České Švýcarsko o.p.s.

zvýhod

31. března 2011

Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku 16.–17. 4. 2011
Akce pro veřejnost
Okolím Pravčické brány

Kdy
So 11

Tramvají do skal

Ne

Stavby slavných architektů
Krásné Lípy

Ne 16

Expozice, památky, muzea
Dům Českého Švýcarska
Krásná Lípa
Zámek Děčín

Otevírací doba
So, Ne 9–17

Režim
1+1
-

Vstupné
zdarma
690,- Kč/os
zdarma

Režim
1+1

Vstupné
40,- Kč/os

So, Ne 9–17

1+1

70,- Kč/os

Loreta Rumburk
ZOO Děčín

So 10–17
So, Ne 8–18

30,- Kč/os
70,- Kč/os

Expozice Rajské ostrovy

So, Ne 9–18

Nationalparkzentrum
Bad Schandau
Elbefreizeitland Königstein
Doprava
Loď Poseidon

So, Ne 9–18

1+1
1 dítě
zdarma
1 dítě
zdarma
1+1

So, Ne 10–18
Kdy
So, Ne

1+1
Režim
1+1

11,-EUR/os
Vstupné
100,- Kč/os

Voňavý autobus

So, Ne

50,- Kč/os
4,-EUR/os

dle jízdního řádu

-

zdarma

dle jízdního řádu

Rozhledny, vyhlídky
Rozhledna Dymník
Rozhledna Vlčí hora
Rozhledna Jedlová
Pravčická brána
Sport, adrenalin
Janovský trhák

Otevírací doba
So, Ne 9–15.30
So, Ne 9–15.30
So, Ne 9–19
So, Ne 10–18
Kdy
So 8–15

Režim
1+1
1+1
1+1
1+1
Režim
-

Vstupné
15,- Kč/os
15,- Kč/os
15,- Kč/os
75,- Kč/os
Vstupné
200,- Kč/os

Český pohár v běhu do vrchu
Terénní koloběžky
na Jedlové hoře
In-line a cyklo jízda
Českým Švýcarskem
Rafting na Labi
Služby
HUDYsport Hřensko
Hotel Praha Hřensko

So 13
So, Ne

-

zdarma
sleva 30 %

So 14

-

zdarma

So 9–12
Otevírací doba
So, Ne 10–17
Pá, So, Ne

1+1
Režim
1+1

190,- Kč/os
Vstupné
850,- Kč/os

Popis
Slavnostní otevření naučné stezky z Mezní Louky
na Pravčickou bránu (zpět kyvadlový bus).
Zajištěná stezka plná adrenalinových překvapení.
Pojedeme vlakem, tramvají, přívozem.
Vycházka s průvodcem a spoluautorem knihy
„Slavné vily Ústeckého kraje” za historií a
architekturou Krásné Lípy (sraz na náměstí).
Popis
Expozice „České Švýcarsko, život, tajemství,
inspirace” pro děti i dospělé.
„Barokní perly zámku” nový prohlídkový okruh
děčínského zámku.
Neobyčejné prohlídky Loretánské kaple Panny Marie.
Těší se na vás 400 zvířátek v příjemném prostředí
lesoparku na Pastýřské stěně.
Se vstupenkou ZOO Děčín vstup zdarma.
Nový ﬁlm pro děti „Pohádkové Českosaské Švýcarsko”.
Délka 25 min.
Aktivní vyžití pro všechny děti, malé i velké.
Popis
Labským kaňonem do Hřenska a na Pravčickou
bránu (návazná doprava busem zajištěna).
Kyvadlový bus s vůní jehličnanů z Nobilis Tilia
na trase Hřensko–Mezní Louka a zpět.
Popis
Netradiční výhledy na Šluknovský výběžek.
Českosaské Švýcarsko jako na dlani.
Pohledy na Lužické hory pěkně z výšky.
Tajemná kráska v srdci národního parku.
Popis
Cyklistická časovka do vrchu pro veřejnost
na trase Hřensko - Janov.
Cena Tolštejnského panství Jiřetín - Jedlová.
Novinka - půjčovna terénních koloběžek
na Jedlové, freestylová exhibice.
Skupinová jízda z náměstí Krásné Lípy na Vlčí Horu.
Zveme všechny pokročilé bruslaře, koloběžkaře, cyklisty.
Plavba na raftech Děčín–Hřensko.
Popis
10% sleva na zboží.
Dvoulůžkový pokoj. Ubytování - druhá osoba zdarma!

Vysvětlivky: 1+1 zdarma = zvýhodněné vstupné za cenu jednoho vstupného 2 osoby
Doporučujeme pro rodiny s dětmi
Nutná rezervace předem na tel.: 412 383 413

strana 8

31. března 2011

Škola v novém projektu

Od školního roku 2010/2011 je naše škola zapojena
do projektu CPIV – Centra podpory inkluzivního

vzdělávání a spolupracuje s Centrem podpory
inkluzivního vzdělávání v Mostě.
Cílem projektu je podpora zavádění inkluzivních
hodnot do procesu vzdělávání na základních školách
v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra
podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci
s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky
pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností
a schopností žáků. www.cpiv.cz

Přeshraniční region očima dětí
V měsíci březnu jsme opět ve Sluníčku přivítali naše
německé kamarády. A kam jsme se všichni vydali
tentokrát? Do přírody na TZ Buk, kde na naše nejmenší
čekal pestrý program pod vedením paní Šárky Peškové.
Po vzájemném přivítání jsme básněmi a písněmi pozdravili
jaro. Sluníčko nám za odměnu svítilo po celý den.
Pro děti bylo připraveno 9 stanovišť v přírodě, kde
plnily nejrůznější úkoly a hříčky o rostlinách, o plodech,
o zvířatech. Děti se rozdělily do dvojjazyčných
skupin a zahrály si obměnu hry „Čáp ztratil čepičku“,
kdy na zavěšených obrázcích na stromech hledaly
a pojmenovávaly květiny podle barev a druhu. Nechyběla
ani hádanka, jazyková hříčka, napodobování zvuku
na téma včelka a její užitek. Dvojjazyčně se ozývalo
vyprávění o významu medu, který mají všichni tak rádi.
Dalším úkolem bylo roztřídit do košíku obrázky lesních
plodů na jedlé a jedovaté. Děti zapřemýšlely, jak se některé
plody využívají v kuchyni jednotlivých rodin. Skupiny
si zahrály pexeso, poskládaly rozstříhané obrázky sovy
a sýkorky, naučily se přiřazovat stopy a obydlí k jednotlivým
zvířatům, plody a listy ke stromům a rostlinám. Všichni
se vydováděli při hře „Na myslivce“, kdy kluci a holčičky
házeli barevnými míčky na obrázky lesních zvířat. Také
si všichni zapřemýšleli u smyslové hry „Na slepou bábu“,
kdy pojmenovávali předměty pouze podle hmatu.
Po splnění všech úkolů na jednotlivých stanovištích se
„malí přírodovědci“ odebrali do vnitřních prostor, kde
si vlastnoručně uvařili čaj a tvořili jednotlivá zvířátka
z papíru. Za dobře odvedenou práci si každý zasloužil
sladkou odměnu. Hromadně jsme se vydali za zvířátky
do ohrad – ke koňům - které jsme krmili suchým pečivem
a jablíčky. Aby koníkům dobře chutnalo, veškeré názvy
pečiva a ovoce na ně děti volaly česky i německy.
Na konec jsme se rozloučili se všemi, kteří se nám po celý
den tak věnovali, poděkovali za pěkně připravený
program a příjemnou výletní procházkou jsme se vraceli

zpět do „Sluníčka“. Cestou jsme poznali místa, která
jsme v minulosti společně navštívili, pozdravili jsme
zaměstnance pekárny. Paní kuchařce jsme udělali velikou
radost, když jsme se s chutí vrhli na oběd který pro nás
připravila. V polévce kluci vyhledávali a pojmenovávali
jednotlivé druhy zeleniny a holčičky si snadno poradily

Obrázek s názvem Bezpečná cesta nakreslil Míra Hercog z MŠ Sluníčko.

s druhým chodem - samozřejmě v obou jazycích.
Po krásně prožitém dni jsme se rozloučili a přijali jsme
pozvání na další setkání - tentokrát do Německa.
(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

31. března 2011
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ČESKÉ DĚTI A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Testy dětí českých ZŠ nám ukázaly, že se čtením není
něco v pořádku. Špatné výsledky odkazují k tomu, že děti
neumějí přečíst a následně pochopit zadání úloh, mají
problém pracovat s texty, natož s grafy a tabulkami.
Polovina dospělých nepřečte ani jednu knihu za rok.
Přitom umět plynule číst a správně psát je základem
i v dnešní době počítačů a jiných médií.
V 6. ročnících dostalo k Vánocům knihu jen pět dětí. Kde
je chyba? Je kniha drahá? Nevíme, jakou knihu dětem
vybrat, tak raději nekoupíme žádnou?
Knížka je krásná věc, je vytištěna na pěkném papíře, často
má krásné ilustrace a hlavně: nabízí nám vstup do světů,
kam se jinak nemůžeme dostat.

Tady je místo nás, rodičů. Prosím, kupujte a dávejte
dětem knihy. Výběr je veliký a příležitostí spousta:
svátky, narozeniny, Vánoce, vysvědčení. Vezměte děti
do knihkupectví, ukažte jim krásu knih. Bylo by smutné,
kdyby děti znaly jen knihy- učebnice.
Ve škole se v nejbližší době budeme řadou akcí věnovat
právě zlepšení čtenářství, děti se mohou účastnit různých
soutěží a anket. My, učitelé, potřebujeme Vaši pomoc.
Čtěme si tedy s dětmi, podpoříme jejich představivost
a tvůrčí schopnosti. Zcela jistě je tak dobře připravíme
na budoucí život.

Česko čte dětem 20minut denně“. A vypracovali jsme
si k tomuto projektu své vlastní téma – KNIHA. V měsíci
březnu se tak KNIZE co nejpřirozenější cestou věnujeme.
Od první chvíle, co jsme téma ve školce zahájili, nás
začaly děti doslova zavalovat knížkami. A to je dobře. Již
jsme s nimi navštívili místní knihovnu, kde paní Malinová
děti provedla a všechno jim ukázala, jak to v knihovně
chodí, jak se dá půjčit knížka – ihned jsme si do školky
pár knížek zapůjčili - no a jak ji následně vrátit. Během
prvního „knížkového“ týdne si některé děti začaly vyrábět
knížku svou. Samozřejmě, že nezačaly psát!!!! Prozatím
jen ilustrovat. Příběh mají za úkol vymyslet rodiče.
Pochopitelně nám ve třídách nechyběly ani obchody
s knihami, ty jsme zásobili knížkami školkovými, které
děti dobře znají. Ve vstupní místnosti do MŠ jsme pro
rodiče připravili malou anketu. Požádali jsme je, aby nám

do kartiček na nástěnce vepsali svoji nejoblíbenější knížku
z dětství. Také jsme si udělali procházku na TZ, kde nám
paní Pešková ukázala, jak si mohou děti vyrobit samy
papír.
Děkujeme touto cestou paní Malinové za ochotu, se
kterou děti knihovnou provedla a paní Peškové za čas,
který si pro děti po dva dny udělala, aby je zasvětila
do výroby papíru.
Velký dík patří současně všem rodičům, kteří s námi
ochotně spolupracují a zapojují se do našich akcí.. Zjistili
jsme, že rodiče dětem skutečně čtou a za to jsme strašně
moc rády.
Veškerou fotodokumentaci k zmiňovaným akcím
naleznou rodiče na webových stránkách ZŠ Krásná Lípa

(J. Čapková – ZŠ Krásná Lípa)

KNIHA V MŠ. Proč?
Má to vůbec nějaký význam? Vždyť děti ve školce stejně
ještě neumí číst!
Že neumí číst, to je sice pravda, ale pokud dítěti
nabídneme krásně ilustrovanou knížku, bez přemýšlení
si ji bude prohlížet a po chvilce samo spontánně začne
vyprávět, co se mu na ní líbí a co zase ne. Chtěli jsme zjistit,
jak na tom jsou s knížkami děti ve školce. Jestli nějaké
doma mají a jestli ano, zdali jim z nich rodiče čtou. Všichni,
kdo mají děti, vědí, že koupit nějaké nové „dývídýčko“
je super, hlavně s ohledem na to, že máme chvilku sami
pro sebe a děti se touto cestou samy zabaví. Ovšem
neměli bychom v žádném případě zapomínat na to, že
pokud vezmeme do ruky knížku s pěknou pohádkou,
posadíme si ten svůj „dáreček“ na klín a přečteme mu ji,
žádnému super lepšímu filmu se tato chvilka nevyrovná.
My jsme se ve školce rozhodli podporovat projekt „Celé

S knihou do MŠ Motýlek

/slohová práce žáka 3.A/
Šli jsme do MŠ Motýlek. Šli jsme tam proto, že je březen – měsíc knihy. Četli
jsme jim pohádku o Červené Karkulce. Dětem se to moc líbilo, ale pořád se
vrtěly. To jsme jim odpustili, protože jsou malé. Pohádka byla rozdělena
na role, tak čtenářů bylo šest. Potom jsme hráli hru na porouchaný mobil.
Nakonec nám budoucí školáčci zahráli jarní pohádku. Moc se mi ta pohádka
líbila a víte proč? Protože mám ráda jaro.
Nakonec jsme se vrátili zpátky do školy.
(Kristýna Králíková)

S knihou do MŠ Motýlek

/slohová práce žáka 3.A/
Jednoho pondělního rána se naše třída vydala předčítat dětem do MŠ. Proč?
Protože je březen – měsíc knihy. Dorazili jsme do školky o trošku dříve a tak
jsme měli možnost si zahrát s hračkami. Chvíli jsem si hrál na počítači, ale pak
jsem si přešel hrát se stavebnicí.
Potom jsme četli dětem pohádku O červené Karkulce. Děti byly hodné.
Na oplátku nám zahrály jarní pohádku. Byla moc hezká.
Nakonec jsme se rozloučili a vrátili se zpět do školy.
(Míša Petro)

(m.alf)
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OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
V zasedací síni MěÚ Krásná Lípa v období od 31. března
do 14. dubna, s výjimkou 13. dubna, (vždy v pracovních
dnech), bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální
operát obnovený přepracováním analogové mapy
na katastrální mapu digitalizovanou – katastrálních
území Krásný Buk, Kyjov, Vlčí Hora a Zahrady.
Do obnoveného katastrálního operátu bude možno
nahlížet za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu
v úředních hodinách:
pondělí, středa od 13:00 do 17:00
úterý, čtvrtek, pátek od 12:00 do 15:00.
Informace z obnoveného operátu lze v uvedenou dobu
získat i na žádost zaslanou na elektronickou podatelnu
Katastrálního pracoviště v Rumburku
kp.rumburk@cuzk.cz.
(r)

Výluka vlaků Trilex
na trati Rybniště Varnsdorf - Zittau

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
DUBEN 2011

GNOMEO & JULIE
pondělí 4.4. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Shakespearova hra posloužila jako inspirace k tomuto animovanému filmu. Proti sobě ovšem tentokrát nestojí Montekové
a Kapuleti, nýbrž červení a modří zahradní trpaslíci. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

LETOPISY NARNIE 3

pondělí 11.4. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Třetí pokračování přepisu knížek C.S.Lewise s názvem Plavba Jitřního poutníka opět zavádí Lucinku a Edmunda do Narnie,
tentokrát se svým bratrancem Eustacem. 115 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
středa 13.4. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Příběh jednookého opileckého lovce lidí, kterého si najme mladá dívka, aby pomstila smrt svého otce. Remake slavného
filmu natočili bratři Coenovi. 109 min. Přístupno od 12ti let.

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 7. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 09.03.2011

- Liberec
Z důvodů opravy železniční trati jsou všechny vlaky
Trilex jedoucí z Liberce do Varnsdorfu a dále do Rybniště
a opačně až do 21. dubna 2011 nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou (NAD) dle výlukového jízdního
řádu ve stejném rozsahu s mírnou úpravou časových
poloh. V úseku Zittau - Hrádek nad Nisou - Liberec jedou
vlaky dle výlukového jízdního řádu.
Zahájení a konec výluky:
do 20. dubna 2011 jsou všechny vlaky v dotčeném úseku
nahrazeny NAD
21.4.2011 vlak 20950 z Varnsdorfu (odj. 3:55) do Rybniště
jede NAD , vlak 20901 z Rybniště (odj. 4:29) jede NAD
do Zittau s návazností na Liberec, všechny ostatní vlaky
jedou již dle platného jízdního řádu

Štěpkovací dny i letos
na jaře
I pro letošní jaro město Krásná Lípa připravilo pro občany
bezplatné štěpkování. Tentokrát v termínu od 21. 3.
do 30. 4. 2011.
Stačí pouze zavolat na naše Technické služby
(pí. Kamberská tel.: 412 354 848) a službu objednat.
Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastního štěpkování
je nezbytné připravit ořezané větve na technice přístupné
místo, silnými konci k jedné straně. Průměr větví může být
maximálně 10 cm.

I. Hlavní program
Plnění úkolů z 5. RM - Usnesení RM č. 7 - 01
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 5. RM.
4. ZM - Usnesení RM č. 7 - 02
RM projednala přípravu 4.ZM:
- projekt p.o. Kostka Krásná Lípa - Komunitní plánování na Šluknovsku
- prodeje nemovitostí
- závěrečný účet města a zpráva o hospodaření
- OZV č. 1 - 4/2011, 7/2011 (místní poplatky)
- OZV č. 5 - 6/2011 (odpady)
Veřejná služba - Usnesení RM č. 7 - 03
RM doporučuje ZM v souladu se zákonem č.111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, schválit výkon veřejné
služby v Krásné Lípě.
Kontrolní akce Kontrolního výboru ZM v roce 2011
Usnesení RM č. 7 - 04
RM doporučuje ZM uložit Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města
Krásná Lípa provést v roce 2011 tyto kontrolní akce:
1. Plnění usnesení RM a ZM,
2. Výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek města,
3. Plnění povinností vyplývající z OZV - VHP - ve spolupráci s finančním
odborem MěÚ Krásná Lípa - věcná kontrola heren,
4. Plnění povinností vyplývající z OZV - ubytovací a rekreační poplatek
- kontrola ubytovacích zařízení.
Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2011
Usnesení RM č. 7 - 05
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok
2011 v závazných ukazatelích rozpočtu v provozní, investiční-účelové
části rozpočtu a financování dle tabulek č. 1 - 3.
II. Došlá pošta
Jarní ples Agentury Pondělí - Usnesení RM č. 7 - 06
RM schvaluje nevládní organizaci Agentura Pondělí prominutí úhrady
nákladů spojených s užíváním kulturního domu na akci Jarní ples,
na kterém agentura oslaví 10. výročí svého založení za podmínky,
že nebude vybíráno vstupné. Agentura Pondělí v Krásné Lípě velmi
aktivně působí v oblasti pracovního poradenství.
Žádost o splátkový kalendář - Usnesení RM č. 7 - 07
RM neschvaluje žádost Simony Němcové, bytem Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6 o splátkový kalendář v předloženém znění.
Žádost o splátkový kalendář - Usnesení RM č. 7 - 08
RM neschvaluje žádost Dagmar Davidové, bytem Krásná Lípa,
Masarykova 25/9 o splátkový kalendář v předloženém znění.
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 7 - 09
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1928/1 o výměře 1310 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1962/9 o výměře 662 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 133/1 o výměře 19 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 134/3 o výměře 27 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 192 o výměře 318 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 193 o výměře 319 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 194 o výměře 505 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 195/1 o výměře 369 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2994 o výměře 28 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 143 o výměře 232 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
st. p. č. 250/2 o výměře cca 16m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 2869/5 a p. p. č. 2869/4, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 - 10
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2869/5 o výměře 354 m2 a
p. p. č. 2869/4 o výměře 172 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za cenu 50 Kč/
m2 Ústeckému kraji.

Prodej p. p. č. 2746/23, p. p. č. 2746/27 a p. p. č. 2746/29, vše k.
ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 7 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2746/23 o výměře 131 m2,
p. p. č. 2746/27 o výměře 26 m2 a p. p. č. 2746/29 o výměře 12 m2, vše
k. ú. Krásná Lípa za cenu 50 Kč/m2 Ústeckému kraji.
Prodej části p. p. č. 266, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 7 - 12
RM projednalo dopis Petra Hallíka, Praha, Slaná 786 ve věci prodeje
části p. p. č. 266, k. ú. Krásná Lípa a doporučuje ZM trvat na původním
usnesení ZM, které bylo schváleno na základě požadavků žadatele.
Pronájem pozemku - vyhlášení - Usnesení RM č. 7 - 13
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1444/5 o výměře 5712 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1297 část o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 314/3 o výměře 509 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora - Usnesení RM č. 7 - 14
RM schvaluje pronájem p. p. č. 27/9 o výměře 270 m2, k. ú. Vlčí Hora
za účelem zřízení zahrady Heleně Vytlačilové, Krásná Lípa, Vlčí Hora
109.
Pronájem části p. p. č. 1166/6 a p. p. č. 1166/2, vše k. ú.
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 7 - 15
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1166/6 o výměře 320 m2 a části
p. p. č. 1166/2 o výměře 450 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Anně Krčkové, Krásná Lípa, Nemocniční 542/11, s podmínkou
umožnění přístupu na pozemek v případě budování druhé etapy
kanalizace.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/23/15-002
Usnesení RM č. 7 - 16
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/23/15-002,
nájemce Zdeněk Pícha, Varnsdorf, dohodou ke dni 28. 2. 2011.
Dodatek ke smlouvě č. 2009/23/25-250 - Usnesení RM č. 7 - 17
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2009/23/25-250, nájemce
Alexandra Banatová, Krásná Lípa, Vlčí Hora 21, kterým se ze smlouvy
vypouští p. p. č. 1444/5, k. ú. Vlčí Hora.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 7 - 18
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2008/23/15-199,
nájemce Hana Karešová, Krásná Lípa, Nemocniční 6, dohodou ke dni
28. 2. 2011.
Směna p. p. č. 253/5 a st. p. č. 201 za p. p. č. 3179/1 a p. p. č.
3179/3, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 - 19
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 253/5 o výměře 100 m2 a st.
p. č. 201 o výměře 12 m2 za p. p. č. 3179/1 o výměře 91 m2 a p. p. č.
3179/3 o výměře 5 m2, vše k. ú. Krásná Lípa.
Směna části p. p. č. 261/3 za p. p. č. 261/19, vše k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy - Usnesení RM č. 7 - 20
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 261/3, dle předloženého
návrhu za p. p. č. 261/19, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Úprava kupní smlouvy č. 2008/32/15-13 - Usnesení RM č. 7 - 21
RM doporučuje ZM neschválit úpravu kupní smlouvy č. 2008/32/1513 dle žádosti Miroslava Vaníčka, Krásná Lípa, Klášterského 5. RM
doporučuje žadateli v případě prodeje nemovitosti požádat město
Krásná Lípa o souhlas s prodejem .
Vyplacení dotace při dokončení stavby - Usnesení RM č. 7 - 22
RM doporučuje ZM schválit výjimku z Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa a vyplatit dotaci ve výši
100% kupní ceny pozemku do základní výměry Aleši Kubicovi, Dvůr
Králové, Okružní 2329 a Ireně Kubicové, Štěnovice, Čižice 66.
III. Různé
Zrušení prodeje p. p. č. 203/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 7 - 23
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RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 14-11/2008 ze dne 11. 12.
2008 o prodeji p. p. č. 203/1, k. ú. Vlčí Hora Tomáši a Šárce Panenkovým,
Krásná Lípa, Vlčí Hora 7, z důvodu nezájmu žadatele.
Zrušení prodeje p. p. č. 555/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 - 24
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 22-22/2006 ze dne 13. 9.
2006 na prodej části p. p. č. 555/1, k. ú. Krásná Lípa Richardu Jäckelovi,
Krásná Lípa, Dvořákova 10, z důvodu nezájmu žadatele.
Zrušení pronájmu p. p. č. 679, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 - 25
RM ruší usnesení RM č. 75-09 ze dne 22. 10. 2010 až 10. 11. 2010 o
pronájmu p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa Petru Němcovi, Krásná Lípa,
Studánecká 16, z důvodu nezájmu žadatele.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 6, Krásná Lípa, Rumburská
977/5 - Usnesení RM č. 7 - 26
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, Krásná Lípa, Rumburská
977/5. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1 (cca 70 m2, sazba 22,82 Kč/
m2). Kauce 4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy. Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pozastavení vyhlášení k pronájmu - Usnesení RM č. 7 - 27
RM pozastavuje záměr obce uvedený v usnesení RM č. 2 - 14 z 8. 12.
2010 pronajmout byt č. 4, Krásná Lípa, Křinické náměstí 248/1 do 30. 6.
2011 z důvodu dočasného zachování bytu pro potřeby města.
Byty - pozastavení vyhlášení k pronájmu - Usnesení RM č. 7 - 28
RM pozastavuje záměr obce uvedený v usnesení RM č. 36 - 20 z 24. 7.
2008 pronajmout byt č. 5, Krásná Lípa, Křinické náměstí 248/1 do 30. 6.
2011 z důvodu dočasného zachování bytu pro potřeby města.
Byty - neprodloužení nájemních smluv - Usnesení RM č. 7 - 29
RM schvaluje neprodloužení nájemních smluv nájemníkům:
Bílý Štefan, byt č. 2, Krásná Lípa, Pražská 271/20;
Davidová Dagmar, byt č. 1, Krásná Lípa, Masarykova 25/9;
Homolka Karel, byt č. 15, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6;
Jelínek Jiří, byt č. 5. Krásná Lípa, Pražská 450/48;
Němcová Simona, byt č. 24, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6;
Siváková Božena, byt č. 3, Krásná Lípa, Pražská 271/20;
Šedivý Miroslav, byt č. 21, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6;
Šekmar Karel, byt č. 4, Krásná Lípa, Bezručova 359/15.
Uvedení nájemníci dluží k 28. 2. 2011 na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu celkovou částku 127 421 Kč.
Byty - ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 7 - 30
RM schvaluje výpověď nájmu z bytu nájemníkovi Bílému Milanovi, byt
č. 1, Krásná Lípa, Pražská 271/20, dle zákona č. 40/1964 Sb. - občanský
zákoník v platném znění, § 711, odst. 2, písm. b).
Nebytové prostory - nájemní smlouva na nebytový prostor č. 3,
Krásná Lípa, Křinické nám. 6/11 - Usnesení RM č. 7 - 31
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 3,
Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11 do 31. 12. 2011 se sdružením
podnikatelů Mgr. Simona Brodinová bytem Rumburk, Krásnolipská
294/16 a Irena Faltová bytem Rumburk, Bezručova 37/315.
Nebytové prostory - Zahrady 95 - Usnesení RM č. 7 - 32
RM neschvaluje změnu podmínek nájemní smlouvy č. 2001/21/10-306
sepsané mezi městem Krásná Lípa a Jiřím Pokorným bytem Rumburk,
SNP 156/6, dle předloženého návrhu v žádosti o změnu.
Prodej a pronájem nemovitostí - kůlny Frindova 979/4
Usnesení RM č. 7 - 33
RM vyhlašuje záměr obce prodat či pronajmout kůlny u objektu
Frindova 979/4 včetně st. p. č. 1490 o výměře 76 m2, k. ú. Krásná Lípa.
RM schvaluje změnu výměry v usnesení RM č. 66 - 26 z 20. 5. 2010 u
p. p. č. 404/4, k. ú. Krásná Lípa z původních 742 m2 na 666 m2.
Smlouva o dílo - Termi s. r. o. - přecejchování vodoměrů
Usnesení RM č. 7 - 34

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou TERMI s. r. o., Varnsdorf,
Pohraniční stráže 2047, na přecejchování bytových vodoměrů, dle
předloženého návrhu.
Dohoda o spolupráci mezi městem Krásná Lípa a občanským
sdružením Lipáci.net - Usnesení RM č. 7 - 35
RM schvaluje Dohodu o spolupráci č. 2011/49/11 - 112 mezi městem
Krásná Lípa a občanským sdružením Lipáci.net ve věci zřízení a
provozování optické sítě v předloženém znění.
Nebytové prostory - pronájem - č.50, Krásná Lípa, Nemocniční
1137/6 - Usnesení RM č. 7 - 36
RM schvaluje pronájem nebytových prostor č.50, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6, Občanskému družení Lipaci.net se sídlem Krásná
Lípa, Křinické náměstí 15/17, na dobu neurčitou, za účelem zřízení
kontaktní kanceláře a místnosti pro servery. Veškeré úpravy a opravy
si nájemce provede na vlastní náklady.
Daňové přiznání za rok 2010 - Usnesení RM č. 7 - 37
RM schvaluje mandátní smlouvu na zpracování daňového přiznání
k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010
mezi městem Krásná Lípa a daňovou poradkyní Ing. Libuší Boulovou,
Příbram VIII, Čechovská 66, v předloženém znění.
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu s Generali pojišťovnou, a. s.
Usnesení RM č. 7 - 38
RM schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 15 228 31 781 o
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu se společností Generali
Pojišťovna, a. s. dle předloženého návrhu.
Projekt „Turistický areál Českého Švýcarska“ - partnerské
smlouvy - Usnesení RM č. 7 - 39
RM schvaluje Smlouvy o partnerství k projektu„Turistický areál Českého
Švýcarska“ dle přílohy.
Projekt „Turistický areál Českého Švýcarska“ - smlouva o nájmu
pozemku - Usnesení RM č. 7 - 40
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Krásná
Lípa a Římskokatolickou farností Krásná Lípa dle přílohy.
Projekt „Turistický areál Českého Švýcarska“ - obnova Křížové
cesty na kostelním vrchu v Krásné Lípě - Usnesení RM č. 7 - 41
RM schvaluje SOD č. 2011/11/11 - 115 mezi městem Krásná Lípa
a Irenou Kvízovou, Most, ul. Pod Šibeníkem, IČ: 65663730, ve věci
technické podpory související s přípravou a kompletací povinné
dokumentace k žádosti o dotaci pro projekt „Turistický areál Českého
Švýcarska“ucházející se o spolufinancování z Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad, oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj
atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, v předloženém znění.
Varovný protipovodňový systém - Usnesení RM č. 7 - 42
RM schvaluje SOD č. 2011/11/11 - 114 mezi městem Krásná Lípa
a Enviom servis, s. r. o., Beskydská 654, Mořkov, IČ: 28618335,
na zpracování nezbytných podkladů spojených s podáním žádosti o
dotaci a následnou realizaci projektu „Varovný protipovodňový systém
pro město Krásná Lípa“, v předloženém znění.
Složení Výjezdové jednotky SDH Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 - 43
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky SDH Krásná Lípa dle
předloženého návrhu.
Souhlas k trvalému pobytu - K. Fritscheová
Usnesení RM č. 7 - 44
RM uděluje souhlas k přihlášení trvalého pobytu pro Zdeňka Kořínka,
trvale bytem Mikulášovice, Mikulášovičky 14 na adresu Krásná Lípa,
Frindova 979/4.
Projekt S rodiči do školky - 2011 - Usnesení RM č. 7 - 45
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p.o. realizaci
projektu S rodiči do školky - 2011. Projekt je dotován MŠMT ČR.

Prodloužení plných mocí na vymáhání pohledávek města
Krásná Lípa o dalších 12 měsíců s účinností od 2. 3. 2011
Usnesení RM č. 7 - 46
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa předaných
poprvé dne 2. 3. 2004 k vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o.,
Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek prodloužení doby k jejich
vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od
2. 3. 2011.
Prodloužení plných mocí na vymáhání pohledávek města
Krásná Lípa o dalších 12 měsíců s účinností od 29. 3. 2011
Usnesení RM č. 7 - 47
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa předaných
poprvé dne 29. 3. 2005 k vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r.
o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek prodloužení doby k jejich
vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 29. 3. 2011.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2011
Usnesení RM č. 7 - 48
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné
inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2011 a
termíny konání všech inventur dle předloženého návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2011
Usnesení RM č. 7 - 49
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a složení jednotlivých
inventarizačních komisí pro rok 2011 dle předloženého návrhu.
Inventarizace r. 2011 v ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 - 50
RM schvaluje Pokyn (harmonogram) k provedení inventarizace v roce
2011 v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa v předloženém znění.
Komise pro přidělování dotací na kulturu a sport
Usnesení RM č. 7 - 51
RM schvaluje komisi pro přidělování dotací na kulturu a sport
v roce 2011 ve složení: L. Virgler, M. Řebíček, J .Drobečková, I.Preyová
a J.Podhorský.
Plán akcí v kulturním domě - Usnesení RM č. 7 - 52
RM bere na vědomí plán akcí v kulturním domě včetně programu kina
na měsíc březen 2011.
Zápis do kroniky města za měsíc leden 2011
Usnesení RM č. 7 - 53
RM schvaluje zápis do kroniky města za měsíc leden 2011 předložený
kronikářem panem Ivanem Jaklem, včetně příloh.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- výstavba rodinných domů v Křižíkové ulici v Krásné Lípě,
- přístavba kina v Krásné Lípě,
- monitoring hospodaření města Krásná Lípa,
- přehled aktiv a pasiv města Krásná Lípa od r. 1994 do r. 2010,
- připomínky a dotazy na stavbu Aparthotelu,
- ROP Severozápad - podpořené projekty,
- stížnost na vlhkost v bytě Frindova 979/4,
- návštěvnost knihovny a internetu Krásná Lípa za měsíc únor.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z 2. schůzky finančního výboru ze dne 16. 2. 2011,
- zápis z 3. schůzky finančního výboru ze dne 23. 2. 2011,
- zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 3. 2011,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 1. 3. 2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 3. 2011.
RNDr. Ivana Preyová

Jan Kolář

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 16.03.2011
1. Zpráva o plnění úkolů z 2. a 3. ZZM
Usnesení ZM č. 4 - 01/2011
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 2. a 3. ZZM předloženou
místostarostkou RNDr. Ivanou Preyovou bez připomínek.
2. Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2010
Usnesení ZM č. 4 - 02/2011
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření - Závěrečný účet města Krásná Lípa
za rok 2010 v předloženém znění.
3. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010
Usnesení ZM č. 4 - 03/2011
ZM schvaluje Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2010
vč. zpráv příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola,
KOSTKA Krásná Lípa, p.o. a RELAX Krásná Lípa, p.o. v předloženém
znění.
4. Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za rok 2010
Usnesení ZM č. 4 - 04/2011
ZM schvaluje Hodnotící zprávu města Krásná Lípa k návrhu státního
závěrečného účtu za rok 2010, dle předloženého návrhu.
5. 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa za rok
2010 - Usnesení ZM č. 4 - 05/2011
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa za rok
2010 v předloženém znění.
6. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010
Usnesení ZM č. 4 - 06/2011
ZM schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2010 v předloženém znění.

7. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Krásná Lípa za rok 2010
Usnesení ZM č. 4 - 07/2011
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2010 v celkové výši 19
395,39 Kč (z hlavní činnosti ve výši 8 990,64 Kč a z vedlejší činnosti
ve výši 10 404,75 Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn ve výši 20%
hospodářského výsledku a zbylou část hospodářského výsledku převést
do rezervního fondu.
8. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ pro rok 2011
Usnesení ZM č. 4 - 08/2011
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku r. 2011 na provozní
výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola o částku 589 000 Kč.
9. Roční odpisový plán ZŠ a MŠ pro rok 2011
Usnesení ZM č. 4 - 09/2011
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa na rok 2011, dle předloženého návrhu.
10. ZŠ a MŠ, p. o. - 1. rozpočtové opatření rozpočtu 2011
Usnesení ZM č. 4 - 10/2011
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2011, dle
předloženého návrhu.
11. Zpráva o hospodaření KOSTKA, p. o. za rok 2010
Usnesení ZM č. 4 - 11/2011
ZM schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace KOSTKA
Krásná Lípa za rok 2010 v předloženém znění.

12. Hospodářský výsledek KOSTKA, p. o. Krásná Lípa za rok 2010
Usnesení ZM č. 4 - 12/2011
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace KOSTKA
Krásná Lípa za rok 2010 v celkové výši 964 723,92 Kč (z hlavní činnosti
ve výši 895 808,94 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 68 914,98 Kč) a
schvaluje odvod do fondu odměn ve výši 20% hospodářského výsledku
a zbylou část hospodářského výsledku převést do rezervního fondu.
13. Neinvestiční příspěvek na provoz KOSTKA, p. o. pro rok 2011
Usnesení ZM č. 4 - 13/2011
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku r. 2011 na provozní
výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace KOSTKA o částku
5 000 Kč.
14. Roční odpisový plán KOSTKA, p. o. na rok 2011
Usnesení ZM č. 4 - 14/2011
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace KOSTKA
Krásná Lípa na rok 2011, dle předloženého návrhu a schvaluje žádost
KOSTKA, p. o. o poskytnutí příspěvku na odpisy ve výši 9 577 Kč.
15. RELAX Krásná Lípa, p. o. - Usnesení ZM č. 4 - 15/2011
ZM schvaluje úhradu ztráty hospodářského výsledku příspěvkové
organizace RELAX Krásná Lípa (RELAX) z fondů RELAX a schvaluje
převod zůstatků bankovních účtů RELAX na účet města Krásná Lípa.
16. Zpráva o hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o. za rok
2010
Usnesení ZM č. 4 - 16/2011
ZM schvaluje zprávu o hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o. pro rok
2010 v předloženém znění.
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17. Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2011
Usnesení ZM č. 4 - 17/2011
ZM schvaluje návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2011 v
závazných ukazatelích rozpočtu v provozní, investiční-účelové části
rozpočtu a financování dle tabulek č. 1 - 3.
18. Rozpočtová opatření rozpočtu města roku 2011
Usnesení ZM č. 4 - 18/2011
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu města
Krásná Lípa na rok 2011 v rámci schváleného rozpočtu, které nemění
závazné ukazatele v provozní, investiční/účelové části rozpočtu a
financování.
19. Předání kompetencí RM - Usnesení ZM č. 4 - 19/2011
ZM schvaluje
1) využití volných finančních prostředků města Krásná Lípa
ke zhodnocování do max. výše 3 mil. Kč a pověřuje RM k tomuto
nakládání,
2) poskytnutí příspěvků kulturním, tělovýchovným a zájmovým
organizacím ve městě do výše 200 tis. Kč dle platných pravidel,
3) poskytnutí příspěvků občanům na opravy vnějších plášťů budov,
střech, plotů a květinové výzdoby do výše 100 tis. Kč dle platných
pravidel,
4) aby s rozpočtovými rezervami rozpočtu nakládala RM.
20. Rozpočtový výhled na období 2012 - 2015
Usnesení ZM č. 4 - 20/2011
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období roku
2012 do roku 2015, dle předloženého návrhu.
21. Rozpočtová opatření rozpočtu příspěvkových organizací
města Krásná Lípa na rok 2011 - Usnesení ZM č. 4 - 21/2011
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených městem Krásná Lípa na rok 2011
v rámci schváleného rozpočtu, které nemění výši celkového rozpočtu
příspěvkové organizace.
22. Rozpočet sociálního fondu - Usnesení ZM č. 4 - 22/2011
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu pro rok 2011, dle předloženého
návrhu.
23. Odpis nepromlčených pohledávek
Usnesení ZM č. 4 - 23/2011
ZM schvaluje odpis nepromlčených pohledávek k rozpočtovým příjmům
města Krásná Lípa k 31. 12. 2010 do podrozvahy dle předloženého
návrhu.
24. Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 - 24/2011
ZM ruší organizační složky města Krásná Lípa 0362 Prodej nemovitostí,
0363 Dotace (úz.vyr....), 0373 Sociální péče, 0375 EQUAL.
25. Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 - 25/2011
ZM schvaluje dodatek č. 4 zřizovacích listiny organizační složky města
Krásná Lípa org. 0301 Vodní nádrže a kanalizace v předloženém znění.
26. Ukončení členství Města Krásná Lípa v Dobrovolném svazku
obcí mikroregionu pod Jedlovou „Tolštejn“
Usnesení ZM č. 4 - 26/2011
ZM rozhodlo o ukončení členství Města Krásná Lípa v Dobrovolném
svazku obcí mikroregionu pod Jedlovou „Tolštejn“ ke dni 1. 4. 2011.
27. Členské příspěvky - Usnesení ZM č. 4 - 27/2011
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2011 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši Kč 18 745 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši Kč 9 372,50 Kč.
28. Diskuse občanů - Usnesení ZM č. 4 - 28/2011
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse
občanů:
Řešením opakovaných přestupků Michala Hučka z pozice opatrovníka.
29. Byty - odstoupení od smlouvy - Usnesení ZM č. 4 - 29/2011
ZM schvaluje odstoupení od Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 2000/40/13-275 uzavřené s Hanou Vrabcovou, bytem
Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a, na koupi bytu č. 7, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a. K odstoupení dochází ze strany Hany Vrabcové.
ZM schvaluje finanční vyrovnání dle bodu VII. Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13-275 . ZM schvaluje zkrácení 3
měsíční výpovědní lhůty a ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 2000/40/13-275 a Nájemní smlouvy č. 2001/25/11-312 k
31. 3. 2011.
30. Byty - odstoupení od smlouvy - Usnesení ZM č. 4 - 30/2011
ZM schvaluje odstoupení od Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 2005/40/17-283 uzavřené s Jaroslavem Mamajem, bytem
Dolní Podluží 481 a Annou Havlíčkovou, bytem Horní Podluží 290
na koupi bytu č. 20, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a. K odstoupení
dochází ze strany města Krásné Lípy z důvodu dlouhodobého nehrazení
anuitních splátek. ZM schvaluje finanční vyrovnání dle bodu VI.
Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2005/40/17-283. ZM
schvaluje ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č.
2005/40/17-283 a Nájemní smlouvy č. 2005/25/17-284 k 31. 3. 2011.
31. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Pražská 450/48
Usnesení ZM č. 4 - 31/2011
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 450 na st. p. č. 192, st. p. č. 192 (249
m2), p. p. č. 263 (302 m2) a p. p. č. 2385/11 (181 m2) v k. ú. Krásná Lípa,
ulice Pražská, Josefovi Herákovi, bytem Krásná Lípa, U Tiskárny 651/9.
32. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Frindova 979/4
Usnesení ZM č. 4 - 32/2011
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 979 na st. p. č. 971 (941 m2), Krásná
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Lípa, Frindova 4, k. ú. Krásná Lípa, kůlny na st. p. č. 1490 (76 m2), p. p. č.
404/3 (118 m2), p. p. č. 404/4 (666 m2), p. p. č. 2938/2 (204 m2) vše
k. ú. Krásná Lípa, Petrovi Lysému, bytem Praha 5, U Malvazinky 15
za projednaných podmínek.
33. Bezúplatný převod p. p. č. 2812/3 a p. p. č. 2812/2, vše k.
ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje - Usnesení ZM č. 4 - 33/2011
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 2812/3 o výměře 14099 m2
a p. p. č. 2812/2 o výměře 992 m2, vše k. ú. Krásná Lípa z majetku
Ústeckého kraje do majetku města. Město uhradí správní poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
34. Bezúplatný převod pozemků od Ústeckého kraje
Usnesení ZM č. 4 - 34/2011
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 2748/33 o výměře 12 m2,
p. p. č. 2869/7 o výměře 197 m2, p. p. č. 2869/9 o výměře 36 m2, p. p. č.
2869/10 o výměře 20 m2 a p. p. č. 2869/11 o výměře 75 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa od Ústeckého kraje do majetku města Krásná Lípa.
35. Bezúplatný převod p. p. č. 2748/8, k. ú. Krásná Lípa
od Ústeckého kraje - Usnesení ZM č. 4 - 35/2011
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 2748/8 o výměře 356 m2, k. ú.
Krásná Lípa od Ústeckého kraje do majetku města Krásná Lípa.
36. Prodej p. p. č. 2751/30 a p. p. č. 2751/32, vše k. ú. Krásná
Lípa - Usnesení ZM č. 4 - 36/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2751/30 o výměře 102 m2 a p. p. č. 2751/32
o výměře 10 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za cenu 50 Kč/m2 Ústeckému kraji
v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi.
37. Prodej p. p. č. 2869/5 a p. p. č. 2869/4, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 - 37/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2869/5 o výměře 354 m2 a p. p. č. 2869/4
o výměře 172 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za cenu 50 Kč/m2 Ústeckému
kraji.
38. Prodej p. p. č. 2746/23, p. p. č. 2746/27 a p. p. č. 2746/29, vše
k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 4 - 38/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2746/23 o výměře 131 m2, p. p. č. 2746/27
o výměře 26 m2 a p. p. č. 2746/29 o výměře 12 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
za cenu 50 Kč/m2 Ústeckému kraji.
39. Prodej p. p. č. 51/1 a st. p. č. 12, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 4 - 39/2011
ZM projednalo dopis Ladislava a Yvetty Hájkových ve věci prodeje st.
p. č. 12 a p. p. č. 51/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a trvá na usnesení
ZM č. 18-17/2005 ze dne 1. 12. 2005, na základě vyjádření právního
zástupce města neschvaluje předčasné vrácení kauce ve výši 30 000 Kč.
40. Prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 - 40/2011
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú. Krásná Lípa Iloně
Lamačové, Krásná Lípa, Nemocniční 2.
41. Prodej části p. p. č. 266, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 - 41/2011
ZM projednalo dopis Petra Hallíka, Praha, Slaná 786 ve věci prodeje
části p. p. č. 266, k. ú. Krásná Lípa a trvá na původním usnesení ZM,
které bylo schváleno na základě požadavků žadatele.
42. Vyplacení dotace při dokončení stavby
Usnesení ZM č. 4 - 42/2011
ZM schvaluje výjimku z Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa a schvaluje vyplacení dotace ve výši
100% kupní ceny pozemku do základní výměry Aleši Kubicovi, Dvůr
Králové, Okružní 2329 a Ireně Kubicové, Štěnovice, Čižice 66.
43. Úprava kupní smlouvy č. 2008/32/15-13
Usnesení ZM č. 4 - 43/2011
ZM neschvaluje úpravu kupní smlouvy č. 2008/32/15-13 dle žádosti
Miroslava Vaníčka, Krásná Lípa, Klášterského 5. ZM doporučuje žadateli
v případě prodeje nemovitosti požádat město Krásná Lípa o souhlas s
prodejem .
44. Zrušení prodeje p. p. č. 203/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 4 - 44/2011
ZM ruší usnesení ZM č. 14-11/2008 ze dne 11. 12. 2008 o prodeji
p. p. č. 203/1, k. ú. Vlčí Hora Tomáši a Šárce Panenkovým, Krásná Lípa,
Vlčí Hora 7, z důvodu nezájmu žadatele.
45. Zrušení prodeje p. p. č. 555/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 - 45/2011
ZM ruší usnesení ZM č. 22-22/2006 ze dne 13. 9. 2006 na prodej
části p. p. č. 555/1, k. ú. Krásná Lípa Richardu Jäckelovi, Krásná Lípa,
Dvořákova 10, z důvodu nezájmu žadatele.
46. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 4 - 46/2011
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 320 o výměře 229 m2, st. p. č. 321 o
výměře 62 m2, p. p. č. 435 o výměře 308 m2 a p. p. č. 436 o výměře
15 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Martinu Křepelkovi, Krásná Lípa, Křinické
náměstí 248/1.
47. OZV o místních poplatcích města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 4 - 47/2011
ZM ruší druhou část usnesení ZM č. 2 - 58/2010 ze dne 14.12.2010.
48. OZV č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt - Usnesení ZM č. 4 - 48/2011
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt v předloženém znění.
49. OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů
Usnesení ZM č. 4 - 49/2011
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku
ze psů v předloženém znění.
50. OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství - Usnesení ZM č. 4 - 50/2011

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství v předloženém znění.
51. OZV č. 4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Usnesení ZM č. 4 - 51/2011
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku
z ubytovací kapacity v předloženém znění.
52. OZV č. 7/2011 o zrušení poplatku ze vstupného
Usnesení ZM č. 4 - 52/2011
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o místním poplatku ze vstupného,
v předloženém znění.
53. OZV č.5/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Usnesení ZM č. 4 - 53/2011
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa.
54. OZV č. 6/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Usnesení ZM č. 4 - 54/2011
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Krásná Lípa.
55. Finanční výbor ZM Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 4 - 55/2011
ZM ukládá finančnímu výboru ZM Krásná Lípa provedení kontrol v roce
2011:
- kontrola přidělení příspěvku dle pravidel pro přidělování finančních
příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné
činnosti a práci s mládeží v roce 2010,
- kontrola přidělení odměn za květinovou výzdobu podle schválených
pravidel města Krásná Lípa v roce 2010,
- kontrola přidělení příspěvku dle podmínek pro přiznání příspěvku
města Krásná Lípa na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2010.
56. Kontrolní akce Kontrolního výboru ZM v roce 2011
Usnesení ZM č. 4 - 56/2011
ZM ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Krásná Lípa
provést v roce 2011 tyto kontrolní akce:
1. Plnění usnesení RM a ZM,
2. Výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek města,
3. Plnění povinností vyplývající z OZV č. 3/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ve spolupráci s majetkovým a civilně správním odborem MěÚ Krásná
Lípa - věcná kontrola herních zařízení,
4. Plnění povinností vyplývajících z OZV - ubytovací a rekreační
poplatek - kontrola ubytovacích zařízení.
57. Připojení se k prohlášení starostů
Usnesení ZM č. 4 - 57/2011
ZM bere na vědomí připojení se k prohlášení starostů ve věci:
1) požadavku revize dotačních titulů a jejich rozpuštění do rozpočtového
určení daní a zastavení centralizace státní správy,
2) podpory v prosazování návrhu legislativních změn týkající se řešení
problematiky sociálně nepřizpůsobivých občanů.
58. Projekt „Turistický areál Českého Švýcarska“ - obnova
Křížové cesty na kostelním vrchu v Krásné Lípě
Usnesení ZM č. 4 - 58/2011
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad pro projekt s názvem „Turistický areál
Českého Švýcarska“ ve výši max. 9,7 mil. Kč celkových nákladů v rámci
výzvy, která byla vyhlášena Regionální radou regionu soudržnosti
Severozápad na oblast podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a
infrastruktury cestovního ruchu.
ZM schvaluje zajištění financování jednoetapového projektu „Turistický
areál Českého Švýcarska“, tzn. zajištění spolufinancování obce
minimálně ve výši 15%, a zajištění předfinancování projektu ve výši
100 % celkových nákladů pro období 2011 až 2014.
59. Operativní evidence veřejného osvětlení
Usnesení ZM č. 4 - 59/2011
ZM schvaluje prodloužení termínu zpracování operativní evidence
veřejného osvětlení do 31. 12. 2011.
60. Označení veřejného prostranství na části p. p. č. 346/2 a
části p. p. č. 2748/22 - Usnesení ZM č. 4 - 60/2011
ZM schvaluje označení na základě § 84 odst. 2 písm. r) zákona o obcích
veřejné prostranství na části p. p. č. 346/2 a části p. p. č. 2748/22, vše k.
ú. Krásná Lípa názvem náměstíčko Dr. Richarda Klose.
61. Hospodaření příspěvkových organizací a obchodních
společností města Krásná Lípa - Zveřejňování informací o
organizacích města - Usnesení ZM č. 4 - 61/2011
ZM schvaluje zveřejňování informací o organizacích založených městem
Krásná Lípa na webu města a pověřuje tím starostu města.
62. Zajištění výkonu veřejné služby - Usnesení ZM č. 4 - 62/2011
ZM schvaluje dle §18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou službu v Krásné Lípě a
ukládá RM zabezpečit realizaci výkonu veřejné služby.
63. Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 4 - 63/2011
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse
členů ZM:Převod výkonu pečovatelské služby v DPS pod p.o. Kostka.
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