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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 1. září
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 18. srpna

4,- Kč

Neplatiči opouští městské byty
Na základě rozhodnutí Rady města Krásná Lípa byly
v březnu letošního roku ukončeny nájemní smlouvy, případně byly dány výpovědi z nájmu bytu,
celkem devíti nenapravitelným dlužníkům - dlouhodobým neplatičům nájemného. Většina bytů
je dnes již uvolněna. Za dlužníky celkově zůstává
dlužná částka ve výši 246 tis. tis. Kč, která bude
dále vymáhána. Nájemníci opustili byty a často i
Krásnou Lípu. Úplně prázdný tak zůstal například
bytový dům na Pražské ulici č. 20. Po nájemnících
však zbyla spousta odpadů a byty v podstatě dále
nepoužitelné. A zbyly také dluhy, v tomto případě
ve výši 121 tis. Kč. Aktuálním problémem je opuštěný dům uchránit před náporem nenechavců, kteří v

Vstupenky na Mládka
jsou v prodeji
Mezinárodní setkání majitelů motocyklů Čechie
Böhmerland - Parkmaraton - Rodinný maraton IVAN MLÁDEK & BANJO BAND - pásmo divadelních
představení... To je jen část z toho, co vám nabídne
Den Českého Švýcarska, který se koná v sobotu
3. září 2011 v Krásné Lípě. Celý program si můžete
prohlédnou na straně 5.
Vstupenky na koncert IVANA MLÁDKA & BANJO BANDU můžete mimo jiné zakoupit v Krásné
Lípě - Informační centrum (zelená budova na
náměstí), v cukrárně, v penzionu České Švýcarsko, v Továrně, či na krásnolipské radnici u pí.
Hrobárové, dveře č. 8 a to za cenu 50,- Kč.
(r)

něm vidí levný zdroj stavebního materiálu a topiva.
Podobně, jak tomu bylo v případě bývalého „Mlýna“, kdy nepomohlo ani opakované zajišťování a
zabezpečování objektu, ani zvýšený dohled policie.
Zbývající tři nájemníci na ukončení nájemního
vztahu nereagovali a dál své byty užívají v rozporu
se zákonem. V těchto případech je radnicí podávána žaloba na vyklizení bytu. Pokud ani pak byt neuvolní, dojde na soudní výkon rozhodnutí – exekuci
- a neplatič bude vystěhován násilím.
Město eviduje v současnosti pohledávky na nájemném v celkové výši 701 tis. Kč a je tedy jasné, že další výpovědi budou následovat.
(J. Kolář)
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Kam s odpadem v Krásné LípČ

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 29.8. 2011 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 1.9. 2011 v
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 12.9. 2011
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
15.9. 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

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
Pracovní poradenství
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,St 13:00 -15:00
Út,Pá 9:00 -11:00
Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,St 13:00 -15:00
Út,Pá 9:00 -11:00
Odborné sociální poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,Út,Pá 9:00 -11:00,
13:00 -15:00
St 9:00 -11:00 13:00
-16:00
Občansko právní poradenství
Každé první a třetí po
ndělí
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Sociálně aktivizační
služby
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359
Klub VČELKA
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do
6 let
vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí
tel:777 291 359
Odlehčovací služba
tel:777 291 359
PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00-14:45
pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412
354 841
Praní, žehlení prádla
úklidy domácností i firem
půjčovna kostýmů pro
děti
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 842
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky.
Kontaktní místo:
Agentura pro sociální
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

NÁDOBA, SBċRNÉ
MÍSTO
1. Plastové nebo kovové
popelnice a kontejnery u
Nevratné obaly od potravin,
domĤ
popel, smetí, kuchyĖský
BČžný smČsný odpad
2. Bílé plastové pytle
odpad apod.
s oznaþením MP
3. TS mČsta
1. Barevné pytle firmy
ProEKO Varnsdorf odkládané
VytĜídČné složky domovního
Sklo, papír, nápojové kartony, na svozovou trasu odvoz
odpadu
plasty, polystyren, kovy, textil každý lichý þtvrtek
ZDARMA
2. barevné sbČrné
kontejnery a SD / TS mČsta
Starý nábytek, televize,
lednice, sporáky a ostatní
SD / TS mČsta – PletaĜská
Velkoobjemový odpad
elekrtoodpad, koberce,
ulice
pneumatiky apod.
Autobaterie, zbytky barev,
Ĝedidel, hnojiv, kyselin, louhĤ SbČrný dvĤr Technických
a obaly od tČchto látek,
služeb mČsta – PletaĜská ul.
záĜivky, fotochemikálie
Staré léky, kapky, dezinfekþní
Nebezpeþný odpad
Lékárna na námČstí
prostĜedky apod.
Monoþlánky, baterie,
kompaktní úsporné záĜivky,
TS-mČsta, vstupní hala MČÚ
výbojky, svČt.zdroje s LED
diodami
Zbytky z rekonstrukce domĤ, SbČrný dvĤr Technických
SuĢ a nepoužitý stavební
demolic objektĤ
služeb mČsta – PletaĜská ul.
materiál
Posekaná tráva, odvoz listí,
Odpad z údržby zelenČ
Vlastní komposty
plevel, zbytky z proĜezávek,
ZDARMA
na zahradách, TS mČsta
štČpkování
TYP ODPADU

PěÍKLAD

Místo zpětného odběru použitých
elektrozařízení = zdarma
V areálu technických služeb města je od 1. 1.
2011 zřízeno místo zpětného odběru použitého
elektrozařízení. Tato služba je bez poplatku, pokud
odevzdáte vysloužilé elektrozařízení kompletní:
- kuchyňské spotřebiče včetně chladniček,
mrazáků,…
- malé domácí spotřebiče (žehličky, mikrovlnky,

vysavače, fény,.)
- výpočetní a telekomunikační technika (monitory,
PC, spotřební elektronika, hračky, malé el.stroje,..)
- nově
červené kontejnery na malé
elektrospotřebiče = stanoviště těchto kontejnerů:
- ulice PIVOVARSKÁ, NEMOCNIČNÍ u potravin a
DOUBICKÁ

WINTEJNERY - efektivní posila v systému
zpětného odběru
Již 500 WINTEJNERŮ rozmístil ELEKTROWIN od
spuštění svého nového projektu do sběrných
dvorů.
Nový projekt WINTEJNER, který kolektivní systém
ELEKTROWIN začal realizovat od prvního čtvrtletí
roku 2010 se záměrem usnadnit sběrným dvorům
manipulaci se stále narůstajícím množstvím zpětně
odebraných elektrozařízení, zajistit jejich vyšší
ochranu a současně zrychlit dopravní obslužnost,
se v praxi skvěle osvědčuje. Obcí, které mají zájem,
zapojit do zpětného odběru elektrospotřebičů
ve své lokalitě tyto speciální velkoobjemové
kontejnery, přibývá. Od spuštění projektu rozmístil
ELEKTROVIN do téměř 200 sběrných míst 500
WINTEJNERŮ. Na sběrné dvory jsou dodávány vždy
dva typy WINTEJNERŮ – jeden na shromažďování
chlazení a druhý na shromažďování velkých a
malých spotřebičů. Systém funguje na principu
výměny plného kontejneru za prázdný.
Ve WINTEJNERECH bylo od poloviny dubna do
poloviny října 2010, tedy za pět měsíců, v rámci
České republiky svezeno ze sběrných dvorů 20%
z celkové hmotnosti elektroodpadu. Kontejnery
poskytuje kolektivní systém zdarma na vlastní
náklady, výhradně obcím, které s ním mají
uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení a Smlouvu o umístění kontejnerů. V
našem městě/obci máme umístěno x WINTEJNERŮ,
ty byly v loňském roce naplněny a následně
vyměněny x krát.
ELEKTROWIN průběžně uzavírá smlouvy s dalšími
vybranými obcemi. Několik dalších obcí již zahájilo

přípravu na nutné úpravy svého sběrného místa
(zpevnění plochy, zvětšení prostoru vjezdu), aby se
mohly o umístění WINTEJNERŮ ucházet. Na takové
úpravy může přispět ELEKTROWIN z Motivačního
programu, který je určen na podporu a zkvalitnění
sběru elektrozařízení v obcích. Výroba těchto
speciálních kontejnerů bude pokračovat i v roce
2011.
Tak, aby využívání WINTEJNERŮ zpětný odběr
elektrozařízení skutečně usnadnilo a hlavně
zefektivnilo, je nezbytné kapacitu kontejneru
vždy zcela naplnit. Proto každá obec, která uzavře
Smlouvu o umístění kontejnerů, získává v rámci
Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN
nárok na pořízení vysokozdvižného vozíku, který je
určen k manipulaci s odebranými elektrospotřebiči
uvnitř kontejneru.

18. srpna 2011

Krásná Lípa má nové
stacionární kontejnery
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Stomatologická pohotovost
- Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00

Do speciálních stacionárních kontejnerů mohou
nově obyvatelé Krásné Lípy vyhazovat svá rozbitá
a nepoužívaná elektrozařízení. Ty jsou určeny pro
vysloužilé elektrospotřebiče, jako jsou žehličky,
fény, kulmy, vařiče, šlehače a další. Lidé tak
nebudou muset s tímto elektroodpadem chodit do
sběrného dvora nebo do prodejny, kde si koupili
zařízení nové.
Kontejnery jsou umístěny v ulici:
- Doubická u zrcadla
- Nemocniční na parkovišti u obchodu
- Pivovarská za samoobsluhou

- 20. – 21. 8. 2011 MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město,
tel.: 412 511 619
- 27. - 28. 8. 2011 MUDr. Charvát Pavel, J.Š. Baara 692/26, Děčín V – Rozbělesy,
tel.: 412 507 588
- 3. – 4. 9. 2011 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9,
tel.: 412 544 539

Svezte se vlakem za
polovinu

Fotbalisté se budou sprchovat v novém

České dráhy připravily pro cestující mezi
Rumburkem a Děčínem speciální nabídku. V
týdnu od 29. srpna do 4. září mohou zájemci
jezdit na této trati vlakem za poloviční cenu. Akce
platí na obyčejné jízdné – je jedno, zda si koupíte
jednosměrnou nebo zpáteční jízdenku. Cílem
je propagovat regionální železniční dopravu a
přilákat nové zákazníky k cestování vlakem.
Pokud chcete vyzkoušet, jak se cestuje vlakem
mezi Rumburkem a Děčínem za poloviční náklady,
stačí si v týdnu od 29. srpna do 4. září zakoupit u
pokladních přepážek ČD v jedné ze stanic na této
trati jízdenku ČD Promo a vyrazit vlakem do práce,
školy nebo jen tak na výlet. Nastoupit do vlaku
však můžete také v mezilehlých zastávkách mezi
Rumburkem a Děčínem, ve kterých není k dispozici
pokladní přepážka ČD, a jednosměrnou nebo
zpáteční jízdenku se slevou 50 % z obyčejného
jízdného si zakoupit u průvodčího přímo ve vlaku.
Zpáteční jízdenku lze pro cestu zpět využít vždy až
do půlnoci následujícího dne.
Přímé vlaky mezi Rumburkem a Děčínem jezdí
každé dvě hodiny, ve špičce během pracovních
dnů dokonce každou hodinu.
(r)

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Další etapou pokračuje rekonstrukce fotbalových
kabin. Po předchozích opravách střechy a komínů
přišla řada na sociální zařízení, tedy sprchy a toalety.
Stávající nevyhovující zařízení bylo vybouráno, a
to včetně podlah, mycí žlaby nahradí umyvadla,
vybudují se nové sprchové boxy, položí se nové
dlažby a stěny pokryjí nové obklady. Zároveň
se vytvoří samostatný sprchový kout v kabině
rozhodčích. Vše v mrazuvzdorném provedení,
protože v zimních měsících se prostory nevyužívají,
kabiny nejsou vytápěny, voda se z rozvodů na zimu
vypouští. Úpravy se dočká elektroinstalace, osadí se

nové zárubně a další zařizovací předměty. Na akci,
kterou v prázdninové fotbalové přestávce provádí
krásnolipské Technické služby, je z rozpočtu města
vyčleněno 150 tisíc korun. Do poloviny srpna
by mělo být vše hotovo a kabiny připraveny pro
podzimní část fotbalové sezóny. V letní přestávce
prochází regenerační kůrou také travnatá plocha,
která byla ošetřena proti dvouděložným plevelům,
opakovaně prohnojena a také byla doseta
vyšlapaná místa.
(J. Kolář)

Nové informace na webových stránkách města
Objekty k prodeji nebo
k pronájmu
Na webu města www.krasnalipa.cz najdete
přehled bytů vyhlášených k pronájmu. Na
stejných stránkách najdete i nově publikovaný
přehled objektů města určených k prodeji nebo k
pronájmu. Oba přehledy hledejte v horním menu v
záložce městský úřad.
(r)

PODĚKOVÁNÍ,
děkuji neznámému nálezci za vrácení
fotoaparátu, který jsme ve středu 3.8.2011
dopoledne nechali na lavičce ve sportovním
areálu v Krásné Lípě.
Ještě jednou moc děkuji, Jana.

Webové stránky Krásné Lípy v poslední době
doznaly podstatných změn a stále se na nich
objevují nové informace. V neposlední řadě to jsou
informace týkající se historie vedení města od roku
1990. Nově se zde objevil i krásnolipský rozcestník,
který by měl informovat o nabízených službách,
firmách, organizacích v našem městě a nabídnout

zajímavé odkazy do okolí, nebo na zpravodajské
stránky informující mj. i o Krásné Lípě. Koho zajímá
hospodaření města, může zde nahlédnout do
závěrečných účtů města od roku 2001. Stálých
změn doznává i nová složka fotogalerie, která
dokumentuje aktuální dění ve městě. Vše je
dostupné na www.krasnalipa.cz.
(r)

PODĚKOVÁNÍ,
Vážený pane starosto, Vážená rado MěÚ,
dovolte nám, abychom Vám moc poděkovali za
opravdu urychlené vybudování dvou vrátek u
předzahrádek DPS II (žlutý dům).
Poděkování patří všem pracovníkům MěÚ Krásná
Lípa i našim pečovatelkám, kteří se snaží o to, aby
se seniorům v našem městě dobře žilo.
Není mnoho měst v naší republice, která by
měla dva pěkné domy s pečovatelskou službou.
Jsme rádi, že nám vždy ochotně a hlavně rychle

pomůžete vyřešit vzniklé problémy. V dnešní
uspěchané době se zapomíná, že přes všechny
problémy musí být cílem celé společnosti
především péče o ty nejzranitelnější, o rodiny s
dětmi a seniory.
A v tomto případě jde bez nadsázky říci, že MěÚ
Krásná Lípa je opravdu příkladem i pro ostatní
města.
Obyvatelé DPS
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Brigáda na Dolském
mlýně
Dolský mlýn je jedním nejstarších dochovaných
mlýnů na území Českého Švýcarska. První písemná
zmínka pochází z roku 1515. Ve druhé polovině 20.
století začal mlýn chátrat. Práce na jeho záchranu
probíhají již od roku 2004. Další brigáda se
uskuteční v sobotu 20. srpna od 9:00 do 16:00. S
sebou kvalitní obuv a pracovní rukavice. Kontakt:
Natálie Belisová 737 276 859.

Bleší trhy
Ještě jste na blešáku nebyli? Proberte komodu
a půdu a přijďte prodat své použité, ale fungující
věci, o kterých si myslíte, že je někdo může ještě
potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky
za pár kaček! Kam? Na BLEŠÍ TRHY, které se
uskuteční v sobotu 27. srpna od 8:00 do 12:00 v
přízemí Domu služeb v Krásné Lípě. Ceny určujete
sami, smlouvání vítáno.

Varhanní duchovní
hudba 2011
V letních měsících se v bazilice Panny Marie
Pomocnice křesťanů ve Filipově opět koná
mezinárodní varhanní festival. Špičkoví varhaníci
se představí posluchačům festivalu „Varhanní
duchovní hudba ve Filipově / Geistliche Orgelmusik
in Filippsdorf“. Koncerty se konají každou
červencovou a srpnovou neděli vždy od 14.00
hod. Festival probíhá až do 28. 8. 2011. Při devíti
koncertech vystoupí varhaníci z Čech, Německa a
Polska.
Koncerty:
21. 8. 14:00 – Wieland Meinhold, varhany (SRN)
28. 8. 14:00 – Markéta Mátlová, soprán (ČR),
Aleš Bárta, varhany (ČR)

Program kina
Krásná Lípa

SRPEN

2011

Miss Roma
V sobotu 20. srpna od 14:00 hodin pořádá romské
sdružení Čačipen v Kulturním domě v Krásné Lípě
9. ročník soutěže pro dívky od 13 do 18 let - MISS
ROMA 2011. Dívky se před porotou předvedou ve
společenských šatech, chybět nebude ani rozhov,
na programu je i volná disciplína, zpěv, tanec a
recitace.

ČAJOVÝ KLUB
a ZAHRADA ve VLČÍ
HOŘE
...vás zve na tvořivé víkendy v létě 2011 každou
sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.
20. - 21. srpna - různé techniky batikování pokračování kurzu batikování … přijďte se
nechat inspirovat květy v zahradě a nabatikovat si
připravené... šály, šálky, šátky, sáčky, oblečky ....
27. - 28. srpna - výroba vonných mýdel - nasbíráte
si bylinky a vyberete přírodní barvy a esence,
vyrobíte si vlastní originálních mýdlo …
Více informací na www.nobilis.cz/os

WESTERNSTORY
pátek 19.8.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

S komedií WesternStory se do českého filmu vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném
saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. 96 min. Mládeži přístupno.

PRINC A PRUĎAS

úterý 23. 8.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Zatraceně vtipná a povedená urážka všech pohádek a fantasy příběhů. Vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž
jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybějí. 102 min. Ml. nepřístupno.

PAN POPPER
A JEHO TUČŇÁCI
úterý 30. 8.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Jim Carrey, jeden z nejúspěšnějších komiků se vrací k žánru rodinné komedie, který mu v minulosti přinesl neobyčejnou
popularitu u diváků všech věkových kategorií. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

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. V galerii je také k vidění tvůrčí a
řemeslná tvorba
lidí zdejšího okolí.
V galerii je otevřeno každý víkend od
9:30 do 17:00 hodin, v týdnu (st, čt, pá)
od 13:00 do 17:00, nebo na objednávku.
Každou neděli od 13:00 je připravena
ukázka řemeslné nebo výtvarné práce.
Program na nedělní odpoledne:
21.8. – Ukázka zakázkového krejčovství
(např. společenské šaty, tašky a bytové
doplňky)
28.8. – Volná tvorba
Do 20.8. jsou v Pohádkové galerii
vystavená paličkovaná díla od spolku
Česká krajka.
Od září bude provoz v galerii omezen na
So a Ne od 13:00 do 17:00, jinak pouze na
objednávku na tel.: 606 470 014

Neděle 21. srpna
TOUR DE JEDLOVÁ

13. ročník tradičního závodu horských kol
se startem v 10 hod. před restaurací Lidová
zahrada ve Varnsdorfu. Závod je určen pro
širokou veřejnost, trasa je dlouhá 11 km
s převýšením 400 m. Cíl je u rozhledny
Jedlová, startovné 0 Kč.

Sobota 27. srpna
SAMAT TOUR
- VIII. ročník cyklistických závodů ve
sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou.
Starty závodníků: v 9.30 hod. kategorie A
- děti do 8 let; v 10.00 hod. kategorie B děti do 15 let (malé v doprovodu rodičů);
v 11.00 hod. kategorie C - mládež a dospělí
od 16 do 99 let. Zápis účastníků vždy
30 minut před startem, z nichž vylosovaní
získají hodnotné ceny. Pro ty malé bude
připraveno občerstvení zdarma. Hlavní
cena: kolo.
(Zdeněk Sobota)

18. srpna 2011

strana 5

Sobota 3. 9. 2011

XIII. mezinárodní sraz legendárních
motocyklů ČECHIE - BÖHMERLAND

Itinerář srazu
(orientační časy)

8:30
9:00
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:40
16:30
17:15

Jedním
d í z lákadel
lák d l Dne
D Českého
Č kéh Švýcarska
Š ý k je
j XIII.
XIII mezinárodní
i á d í sraz llegendárních
dá í h
motocyklů ČECHIE – BÖHMERLAND, které budete moci obdivovat nejen na
Křinickém náměstí v Krásné Lípě, ale v rámci spanilé jízdy i v okolních městech
a obcích.

Start I. etapy spanilé jízdy od hotelu JEF
Přejímka a výstava motocyklů v Krásné Lípě
II. etapa z Krásné Lípy do Varnsdorfu
Výstava motocyklů a oběd v pivovaru Kocour
III. etapa z Varnsdorfu do Rumburka
IV. etapa z Rumburka do Starých Křečan
V. etapa ze Starých Křečan do Šluknova
VI. etapa ze Šluknova do Kunratic
VII. etapa z Kunratic do Doubic
Slavnostní zakončení s programem u hotelu JEF

Firemní štítek z krásnolipského období výroby
(1925 - 1931)

Město Krásná Lípa

Tradičně jej organizátoři načasovali na první zářijovou sobotu a tradičně
bude plný zajímavého programu pro všechny. Poslední tři roky je součástí
krásnolipských oslav také nejnáročnější český maratón, který nese výmluvný
název Parkmaraton. Vrcholem Dnů Českého Švýcarska je večerní koncert, který
se letos ponese v duchu čirého humoru a osvědčených hitů populárního Ivana
Mládka a jeho Banjo Bandu.

Šluknov
Kunratice
Staré
Křečany
Rumburk

Brtníky
Vlčí
Hora

Zahrady
Krásný
Buk

ubytování:

Hotel Jef Doubice
tel.: 412 381 429
gsm: 605 489 523
e-mail: doubice@hotel-jef.cz

Kyjov

Krásná
Lípa

VII. ročník Dne Českého Švýcarska
se blíží

Varnsdorf
Studánka

Doubice
hotel JEF

Rybniště

Jiřetín pod
Jedlovou
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UPOZORNĚNÍ
V sobotu 17. 9. 2011 bude od 15:00 hodin v areálu
Technických služeb města ordinovat veterinární lékař.
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FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši
předci fotografovali?
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 i způsob odměňování.
Pro úspěšné řešitele je připravena
zajímavá cena, 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, budou úspěšní řešitelé
vyzváni k převzetí ceny. V případě,
že soutěží členové jedné rodiny,
jsou bráni jako jeden soutěžící.
Na konci roku opět vyhodnotíme
nejúspěšnější
a
nejaktivnější
účastníky soutěže. Odpovídejte do
deseti dnů po vydání příslušného

čísla Vikýře. Tentokrát si pro odměnu
na městský úřad mohou přijít:
Zdena Dragounová, Denisa Conway
(Anglie) a Helena Mittnacht (SRN).
Zároveň se tímto omlouváme všem
pozorným čtenářům a zejména
panu Novákovi, do jehož jména jsme
v minulém čísle Vikýře nechtěně
přidali písmenko navíc.
Odpověď na otázku z Vikýře
č. 406:
Jedná se o vilu továrníka Kosslera.
Sloužila jako kanceláře Lesů ČR
(polesí). V současné době nabízí
luxusní ubytování.

Co dnes stojí na místě bývalého
statku, který je na historickém
snímku?
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Když prší, ani Češka neučí
Rada města Krásná Lípa schválila nedávno smlouvu
o spolupráci mezi naším městem a městem Coronel
Bogado v Paraguayi. První malým výsledkem je
zhruba dvouměsíční pobyt Kláry Brabníkové v
tomto městečku a kraji, o kterém nás informuje ve
svém prvním psaní. Snad to nejsou řádky poslední
a snad se dočkáme po jejím návratu nějakého
zajímavého vyprávění o tomto koutě světa.
Coronel Bogado je asi desetitisícové městečko ležící
na jihu státu Paraguay v provincii Itapua. Pro nás
Čechy je zajímavé hlavně tím, že v něm žije několik
slovanských rodin, a to Čechů, Poláků, Slováků a
Ukrajinců, kteří sem emigrovali z různých důvodů
převážně ve dvacátých a třicátých letech 20. století.
Česká krajanská komunita v Paraguayi je sdružena
v Československém spolku (Asociacion Cultural de
Checos y Eslovacos del Departamento de Itapua),
jehož sídlem je právě malé městečko Coronel
Bogado. Sňatky mezi slovanskými usedlíky a fakt, že
se jedná již o jejich třetí generaci v Paraguayi, mají
za následek nárůst dnes již spíše slovanského, nežli
českého cítění. České krajany v Coronel Bogado
spojují úzké rodinné vztahy. Přesto jsem nabyla
dojmu, že český duch v Paraguayi zažívá malý útlum.
Dle vyprávění pamětníků byla v Coronel Bogado,
Carmen del Paraná a Encarnacion velmi početná
a aktivní skupina přistěhovalců z Československa.
Lidé se sdružovali, vlastnili klubový dům, muzikanti

hráli lidovou muziku, slavily se svátky a udržovaly
tradice. Po roce 1989 se někteří vrátili domů, jiní se
odstěhovali. Čechoslováků tak výrazně ubylo. První
generace již zestárla a drtivá většina současníků
Českou republiku nikdy nenavštívila, a tak je pro ně
země jejich předků velmi vzdálená.
Za podpory různých státních i nestátních
organizací z České republiky však v současné době
dochází v Paraguayi k mnoha projektům, které by
měly povědomí o kultuře svých předků u českých
emigrantů opět zvýšit. Již od roku 2005 působí
v Coronel Bogado učitel českého jazyka. Kromě
výuky mateřského jazyka svých rodičů či prarodičů
se již měli krajané dále možnost seznámit se s
výukou moravských lidových tanců a v letošním
roce pak během dvou měsíců také lidových tanců
českých.
Jmenuji se Klára Brabníková a na základě pozvání
Mgr. Jindřicha Krouse z o.s. Chako Cheko jsem
přijela do Coronel Bogada vyučovat české lidové
tance. Při své práci velmi využívám zkušeností ze
svého působení v krásnolipském dětském souboru
Křiničánek, folklórním souboru Vycpálkovci a v
neposlední řadě i vědomostí získaných při svém
studiu na Škole lidových tradic v Praze, teplické
Konzervatoři, či pražské Karlově univerzitě.
Děti, které vyučuji, patří již do čtvrté generace
slovanských emigrantů. Česky takřka vůbec

neumí. Samotná výuka probíhající několikrát do
týdne je tak někdy problematická vzhledem k
jazykové bariéře, protože zdejší děti umí pouze
španělsky a já jsem naopak schopná kromě češtiny
se domluvit již jen anglicky a německy. Vše je ale
dokonale vyváženo radostí místních dětí když
se mohou naučit novým věcem a dále pak jejich
temperamentem jít do všeho živelně a s chutí.
Kromě výuky lidových tanců se zde dále podílím
na založení českého dechového orchestru. Za
výrazné pomoci z České republiky byly místnímu
slovanskému spolku zakoupeny různé dechové
nástroje a s dětmi tak nacvičujeme několik skladeb
pro uvedení na oslavě Dne založení samostatného
Československa dne 28. října.
Nutno však podotknout, že s místními dětmi se zde
pracuje jinak než v České republice. Rozdíly jsou
např. v docházce dětí na výuku. Není výjimkou,
když jednou na hodinu přijde i několik desítek dětí
a příště zase téměř nikdo. Je to dáno jednak velkým
vytížení dětí ve škole, když jim výuka často končí
až v pozdních odpoledních hodinách a potom i
počasím. Když totiž prší, nechodí místní lidé do
práce ani do školy, déšť je prostě důvodem „udělat“
si volno…

Klára Brabníková, Jižní Amerika, Paraguay
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Za míčem v Rybništi...
Ač létu přísluší přízvisko „okurková sezóna“, pro
sport to určitě neplatí. A přesto, že spousta lidí
jezdí na dovolenou, čtyři družstva fotbalistů – staré
gardy - se dala dohromady, aby uctila památku
dvou rodáků z Rybniště při Memoriálu K. Modrého
a J. Raucha.
Turnaje se zúčastnila družstva z Rybniště, Chřibské,
Benteleru a Krásné Lípa. Hrálo se systémem každý
s každým. Každý team šel do zápasů naplno a na
některých hráčích bylo vidět, že nedostatek fyzičky
naplno vynahradí odhodlání a zápal do hry. Diváci
se proto pobavili, hráči si s chutí zahráli fotbal a
vzpomínka na sportovní kolegy zůstala živá.
Výsledky?
1. Chřibská
2. Benteler
3. Krásná Lípa
4. Rybniště
O týden později se na stejném hřišti pro změnu
zase sešli příznivci nohejbalu.

Tentokrát byl turnaj mnohem nabitější - dvanáct
družstev, turnaj proto trval až do pozdních
odpoledních hodin. Ovšem pro fanoušky nohejbalu
to byla parádní podívaná. Krásnolipské barvy
reprezentovalo mužstvo ve složení: Roman Dvořák,
Ludvík Jeřábek a Jiří Pánek, které se probojovalo
až do samotného finále. Finále bylo napínavé.
Bohužel krásnolipští rybnišťské favority neporazili a
s opravdu těsným výsledkem skončili na krásném
druhém místě.
Sud piva, který byl odměnou za celodenní dřinu
zůstal tedy k velké radosti na straně místních
borců, kteří ke konci zápasu při vyrovnaném stavu
se zatajeným dechem pozorovali, jestli jim to pivo
přespolňáci přece jen nevyfouknou....
Vynikající druhé místo, skvělá atmosféra a
přátelské přijetí na obou akcích – to bude ta hlavní
vzpomínka, kterou si účastníci těchto sportovních
klání odnesli.
(Za fanoušky D.Lehoczká)

VÝLET NA PRAVČICKOU
BRÁNU
Ani o prázdninách Amari klub nezahálí. Koncem
července se proto s dětmi vydal na letní výlet do
národního parku. Ty tak měly možnost navštívit
Pravčickou bránu a poznat další krásný kout
našeho blízkého okolí. Cestou zpátky si ještě navíc
užily pouť v Doubici.
(Marcela Jansová, terénní pracovnice, Dana
Caklová, Klub Včelka)

Čačipen se představil
na Savore Jekhetane
v Lovosicich
Amare Čave a Gypsy Daniel se počátkem srpna
zúčastnily 3. ročníku festivalu romské kultury
Savore Jekhetane v Lovosicích. Pětiletý Adam
Šimčík z Krásné Lípy zde dokonce získal zvláštní
cenu poroty, kterou zaujala jeho imitace tanečního
vystoupení Michaela Jacksona.
(Robert Ferenc, redakčně kráceno)

Solideo potěšilo novým
programem
Koncert instrumentálně - vokální hudby od
středověku po baroko hraný na historické hudební
nástroje v podání souboru SoliDeo si vyslechlo v
pátek 29. července v kostele Panny Marie na Sněžné
na šest desítek posluchačů. Koncert byl již tradičně
premiérový, s novým programem, po soustředění a
před další sezónou. Se skupinou se opět setkáme v
čase vánočním, tentokrát v krásnolipském kostele.
(r)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 14. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27.07.2011
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 13. RM
Usnesení RM č. 14 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 13. RM
předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou.
Den Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 14 - 02
RM schvaluje přípravu a realizaci akce Den Českého
Švýcarska.
Darovací smlouva - akce Den Českého
Švýcarska
Usnesení RM č. 14 - 03
RM schvaluje vzor darovací smlouvy mezi městem
Krásná Lípa a dárci, která se bude uzavírat na akci
Den Českého Švýcarska.
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 1962/11, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 14 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1962/11 o
výměře 758 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Olze a Jiřímu Richterovým, Krásná Lípa,
Křižíkova 964/38 za cenu 31 230 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 1962/11, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 14 - 05
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
1962/11 o výměře 758 m2, k. ú. Krásná Lípa Lence
Richterové, Krásná Lípa, Křižíkova 38 z důvodu
prodeje jinému zájemci.
Prodej p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 14 - 06
RM projednala oznámení firmy Kredit Děčín, a.s.
ve věci ukončení rekonstrukce fasády objektu
Dvořákova 17/1, Krásná Lípa a na návrh KVŽP
doporučuje ZM neuznat splnění podmínky opravy
fasády pro prodej pozemku z důvodu neprovedení
kompletní rekonstrukce vnějšího pláště na celém
objektu.
Prodej p. p. č. 44, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 14 - 07
RM projednala orientační vytyčení p. p. č. 44, k.
ú. Vlčí Hora a schvaluje rozdělení pozemku dle
předloženého návrhu a ukládá Vladimíře Doškové
připravit smluvní vztahy řešící užívání stávající
studny, která zůstane v majetku města.
Prodej části p. p. č. 2337/1 a části p. p. č.
2329/1, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 14 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
2337/1 o výměře 541 m2 a části p. p. č. 2329/1 o
výměře 1249 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem
výstavby rodinného domu Michalu Stiborovi,
Krásná Lípa, Rooseveltova 714/9 a Lence Stiborové,
Krásná Lípa, Sokolská 10 za cenu 54 150 Kč (do
základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru
20 650 Kč, porosty 9 500 Kč). Prodej bude realizován
podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Bezúplatný převod pozemků od Ústeckého
kraje
Usnesení RM č. 14 - 09
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p.
p. č. 2746/34 o výměře 35 m2, p. p. č. 2746/35 o
výměře 70 m2, p. p. č. 2746/36 o výměře 111 m2,
p. p. č. 2746/37 o výměře 123 m2, p. p. č. 2748/46
o výměře 48 m2 a p. p. č. 2869/13 o výměře 630
m2, vše k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí
nad Labem.
Směna části p. p. č. 261/3 za p. p. č. 261/19, vše
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 14 - 10
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 261/3
o výměře 348 m2 za p. p. č. 261/19 o výměře 348 m,
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s Martinou Kolářovou,
Rumburk, Rolnická 16/16 a Janem Kolářem, Krásná
Lípa, Kyjov 82. Náklady se směnou spojené uhradí
směnitelé rovným dílem.

Vyhlášení pozemků k prodeji
Usnesení RM č. 14 - 11
RM vyhlašuje záměr obce prodat:
p. p. č. 540/1 o výměře 1316 m2 a 541/1 o výměře
542 m2 k. ú. Krásný Buk.
Pronájem pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 14 - 12
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout:
p. p. č. 258/1 část o výměře 480 m2, k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy.
Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 14 - 13
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1297 o výměře
400 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
v pořadí dle nabídnuté ceny uchazečům:
1. Boženě Koubské, bytem Nemocniční 1137/6,
2. Janu Železnému, bytem Nemocniční 1072/36,
3. Janě Teplé, bytem Nemocniční 1137/6,
za cenu předložených nabídek. Smlouva bude
uzavřena do jednoho měsíce od vyzvání.
Pronájem pozemků v k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy
Usnesení RM č. 14 - 14
RM schvaluje pronájem p. p. č. 261/52 o výměře
333 m2, p. p. č. 261/51 o výměře 433 m2, p. p. č.
261/17 o výměře 337, p. p. č. 261/49 o výměře
596 m2, p. p. č. 261/18 o výměře 1633 m2, p. p. č.
261/46 o výměře 568 m2 a p. p. č. 261/45 o výměře
324 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Gabriele
Sedláčkové, Krásná Lípa, Kyjov 109 za účelem
pastvy za podmínky respektování přístupové trasy
k nemovitostem.
Pronájem pozemků v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 14 - 15
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 261/48 a p. p.
č. 553/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Gabriele
Sedláčkové, Krásná Lípa, Kyjov 109.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 14 - 16
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
č. 2000/23/17-002 (nájemce Antonín Štěpán,
Krásná Lípa, Rooseveltova 614/14), kterým veškerá
práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází
na Vladimíru Štěpánovou, Krásná Lípa, Dukelská
706/3.
Přidělení bytu
Usnesení RM č. 14 - 17
RM projednala bytovou situaci opatrovance Štefana
Rybárika.
RM schvaluje pronájem bytu č. 7, Krásná Lípa,
ulice Bezručova 15 v obecním zájmu Štefanovi
Rybárikovi, bytem Krásná Lípa, Kyjovská 682/63
s tím, že pokud nedojde v termínu do 20. 8. 2011
k podpisu smlouvy i samotnému nastěhování,
pozbyde toto usnesení platnosti. Veškeré opravy a
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 15, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 14 - 18
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí:
1. Chroustovský Jaromír, bytem Rybniště 187,
2. Koubská Vilma bytem Krásná Lípa, Nemocniční
1149/12a,
3. Miková Alžběta bytem Krásná Lípa, Komenského
568/4.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 21, Krásná
Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 14 - 19
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 21,
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie
o velikosti 1+1 (cca 30 m2, sazba 41,12 Kč/m2).
Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 25, Krásná
Lípa, Nemocniční 1137/6

Usnesení RM č. 14 - 20
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 25,
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie
o velikosti 1+1 (cca 30 m2, sazba 41,12 Kč/m2).
Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Krásná Lípa,
Křinické náměstí 6/11
Usnesení RM č. 14 - 21
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2,
Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11. Byt II. kategorie
o velikosti 3+1 (cca 100 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.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 14 - 22
RM schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě s
pečovatelskou službou Nemocniční 1156/16, Krásná
Lípa v tomto pořadí:
1. Anna a Jan Sabovi, Vančurova 52/4, Krásná Lípa,
2. Vlasta Steklá, Novákova 1430/3, Rumburk,
3. Květa a Josef Zajícovi, Pražská 450/48, Krásná
Lípa.
Informace o stavu pozemků na Kamenné
Horce, dotčených stavbou kabelového vedení
Usnesení RM č. 14 - 23
RM bere na vědomí uplatnění kauce ve výši 60 000,, složenou firmou ELSTAV JK, IČ 47284200, Pražská
456, Rumburk, za dotčení pozemků města Krásná
Lípa stavbou kabelového vedení NN v místních
komunikacích na Kamenné Horce, z důvodu
nesplnění podmínek výkopového povolení.
Koncept územního plánu
Usnesení RM č. 14 - 24
RM projednala koncept nového Územního plánu
města včetně připomínek a bere předložený
materiál na vědomí. Současně schvaluje další
postup při pořizování nového územního plánu
města Krásná Lípa a následné vydání obecně
závazných dokumentů.
Uzavření mostu přes Křinici v ulici Studánecká
u č.p. 177
Usnesení RM č. 14 - 25
RM bere na vědomí uzavření mostku přes Křinici,
u domu č.p. 177 v ulici Studánecká, a dočasné
dopravní značení, které bude umístěno do doby
rekonstrukce mostku.
Příspěvky na střechy ploty a fasády
Usnesení RM č. 14 - 26
RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení
paní Evy Kaiprové, Štefánikova 475/3, Krásná Lípa,
mezi uchazeče o příspěvek na rekonstrukci střechy.

sociálního začleňování v romských lokalitách,
Vladislavova 4, Praha.
Změna názvu projektu
Usnesení RM č. 14 - 30
RM schvaluje v souladu s usnesením č. 12-30 změnu
názvu projektu z Do práce bez překážek na Do práce
bez bariér, z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, opatření 3.3 - Integrace sociálně
vyloučených skupin na trhu práce.
Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku
Usnesení RM č. 14 - 31
RM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 5 09/2011 přijetí dotace ve výši 2 161 288,-- Kč
na projekt Komunitní plánování na Šluknovsku
příspěvkové organizace města Kostka Krásná Lípa,
p. o. dle rozhodnutí č. OP LZZ - ZS 824 - 666/2011.
Dotace na projekt byla získána z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2011.
Usnesení RM č. 14 - 32
RM odvolává Lucii Voglovou z inventarizačních
komisí města Krásná Lípa pro rok 2011 k provedení
inventarizace peněžních prostředků v pokladně
MěÚ, inventarizace pohledávek - vystavených faktur
MěÚ, inventarizace dlouhodobých a krátkodobých
závazků města a inventarizaci zastaveného majetku
a majetkových podílů města Krásná Lípa a do těchto
komisí jmenuje s účinností od 1. 8. 2011 Janu
Kovaříkovou.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2011.
Usnesení RM č. 14 - 33
RM odvolává z inventarizační komise k provedení
inventarizace zásob MěÚ pro rok 2011 Lucii
Voglovou a do této komise jmenuje s účinností od 1.
8. 2011 nového člena Štěpánku Kopsovou.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2011.
Usnesení RM č. 14 - 34
RM odvolává Jana Koláře z inventarizační komise k
provedení inventarizace nedokončeného hmotného
majetku města Krásná Lípa pro rok 2011 a jmenuje
nového předsedu ing. Zbyňka Linharta s účinností
od 1. 8. 2011.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 14 - 35
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Daňové plnění za 1. pololetí roku 2011
Usnesení RM č. 14 - 36
RM bere na vědomí daňové plnění za 1. pololetí roku
2011 dle přílohy.

Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě
budoucí č. 2011/49/15-208
Usnesení RM č. 14 - 27
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ke
smlouvě č. 2011/49/15 - 208, ve věci uložení
zemního kabelu do pozemku města p. p. č. 2746/23,
k. ú. Krásná Lípa. Dodatek doplňuje k původní
smlouvě mezi městem Krásná Lípa a ČEZ Distribuce
a.s., dotčení pozemku p. p. č. 2746/23, k. ú. Krásná
Lípa.

Smlouva o výkonu veřejné služby
Usnesení RM č. 14 - 37
RM schvaluje smlouvu o výkonu veřejné služby dle
předloženého návrhu s platností od 27. 7. 2011.

Vlčí Hora - trafostanice
Usnesení RM č. 14 - 28
RM se seznámila s nabídkou společnosti ČEZ
Distribuce a.s. na odkoupení trafostanice s
označením TS VÚ DC_1526 na p. p. č. 1593, k. ú.
Vlčí Hora. RM doporučuje ZM prodej výše uvedené
trafostanice za cenu 55 000 Kč.

Informace
RM dále projednala tyto informace:
- plnění rozpočtu města Krásná Lípa,
- přehled plateb místních poplatků za období
1-6/2011,
- oznámení nezájmu o směnu pozemků - Alfery,
- poděkování organizátorům za organizaci 24.
ročníku Tour de Feminin,
- návštěvnost knihovny a internetu za měsíc červen
a červenec.

Dohoda o spolupráci s ČR - Úřadem vlády
České republiky
Usnesení RM č. 14 - 29
RM schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při
realizaci projektu Rekonstrukce Centra sociální
integrace č. 2011/49/19-309 a Dohody o spolupráci
při přípravě a realizaci projektu Centrum sociální
integrace č. 2011/49/19-310 mezi městem Krásná
Lípa a ČR-Úřad vlády České republiky, Odbor

Program kina a plán akcí v KD
Usnesení RM č. 14 - 38
RM bere na vědomí program kina a plán akcí v KD
na srpen 2011
dle předloženého návrhu
IV. Informace

Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z komise výstavby a životního prostředí ze
dne 28. 6. 2011.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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