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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 27. října
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 13. října

4,- Kč

Město zkontrolovalo bary a herny
Skončí sociální dávky ve výherních automatech,
nebo protečou hrdlem? To se již po čtvrté v krátké
době za sebou za spolupráce policistů z pořádkových jednotek v hernách a barech Krásné Lípě snažili zjistit krásnolipští policisté. A v minulém týdnu
poprvé se to spolu s nimi snažili zjistit i pracovnice
sociálního odboru a krásnolipský městský úřad,
který policii o spolupráci při kontrole požádal.
Deset policistů prošlo čtyři nejvíce problematické
bary s výherními automaty, zkontrolovali jednatřicet osob a dvě z nich nakonec skončili v poutech
na policejní služebně. „Jejich předvedení ovšem
nesouviselo s kontrolní akcí, oba muže jsem zajistili v souvislosti s nahlášeným napadením,“ vysvětlil
velitel krásnolipské policie Kamil Nováček.
O šťáru požádal krásnolipský městský úřad především proto, aby se dozvěděl, zda i v Krásné Lípě dochází ke zneužívání sociálních dávek. A v preventivních kontrolních akcích bude krásnolipská radnice
za asistence policie pokračovat i v budoucnu. „Rozhodně bychom chtěli podobné akce zpravidelnit,“

Vrtulník
zkomplikoval
dopravní situaci
Na rušné krásnolipské křižovatce způsobil v pondělí rozruch vrtulník Letecké záchranné služby Ústí
nad Labem. Vrtulník přistál za plného provozu kolem půl třetí, následně začala dopravu v místě řešit
Policie ČR z místního oddělení. Po patnácté hodině
vrtulník, tentokrát již s pacientem, vzlétl a doprava
se vrátila do normálu.
(r)

řekl Jan Kolář. Přitom zneužívání sociálních dávek
například hrou na automatech by do budoucna
přímo v Krásné Lípě mělo být problematické. Krásnolipské zastupitelstvo na svém posledním zasedání jednohlasně odsouhlasilo nové znění obecně
závazné vyhlášky, která stanovuje místa, kde smějí
být provozovány výherní hrací přístroje. „V případě
navýšení příjmů města na základě nového rozpočtového určení daní s největší pravděpodobností
provozování výherních automatů ve městě zakážeme,“ zdůraznil Jan Kolář.
(vik)
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Počasí v Krásné Lípě - září 2011

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 24.10. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 27.10. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
7.11. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 10.11.
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.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833,
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Od 1. října 2011 začíná zimní svoz popelnic. Znamená
to, že popelnice s bílou a červenou známkou budou
vyváženy od 1.10. do 31.3. každý týden.

Komunitní
centrum

Letošní září by se dalo charakterizovat jako
nahrazení chladného a deštivého července. Teploty
v některých dnech byly více než příjemné, a také
poměrně malý srážkový úhrn přidal na dobrém
dojmu. V první dekádě se ranní teploty pohybovaly
v průměru kolem 12°C, odpolední kolem 20°C.
Výjimku tvořil čtvrtý den, kdy vystoupala až nad
25°C. Druhá dekáda začala teplým letním dnem, ale
následující dny až do konce měsíce byly o poznání
chladnější a přibylo také srážek. Denní teploty
se pohybovaly kolem 12°C v noci a 19°C ve dne.
Srážkově nebyl měsíc ničím výjimečným, celkově
napršelo 59,1 mm, což je hodnota poměrně nízká
a většina srážek napršela po přechodu studených
front doprovázených slabší bouřkou.

Září 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota
14,3°C
10,7°C
Maximální teplota
27,2°C
20,7°C
Minimální teplota
5,5°C
2,8C
Maximální vlhkost
100%
100 %
Minimální vlhkost
22%
45 %
Maximální poryv větru 15 m/s
17 m/s
Úhrn srážek
59,0 mm 154 mm

13,3°C
24,1°C
5,9°C
100%
44%
18 m/s
41 mm

Počet dnů letních (maximální denní teplota
vystoupila nad 25,0°C) : 2
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm
(Jan Pícha)

SBÍRKA OŠACENÍ
Komunitní centrum Kostka ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašují
SBÍRKU OŠACENÍ.
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek
• Domácí potřeby – nádobí černé, čajové hrnky, talíře
• – vše jen funkční
• Vatovaných přikrývek, polštářů /ne péřové/ a dek

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

VĚCI, KTERÉ NEDÁVEJTE:

obnošené boty, svetry, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
pondělí 17. 10. 2011 od 8 do 15 hod.
úterý 18. 10. 2011 od 8 do 15 hod.
středa 19. 10. 2011 od 8 do 15 hod.
čtvrtek 20. 10. 2011 od 8 do 15 hod.
26. 10. 2011 od 8 do 15 hod.
Věci lze nosit i mimo udané hodiny.

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

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
15. – 16. 10. 2011 MUDr. Šetek Vladislav, Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, tel.: 412 539 310
22. – 23. 10. 2011 MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72, Děčín II – Nové Město, tel.: 412 523 410
28. - 30. 10. 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
V KOSTCE

PORADNA

Během prázdnin právní poradenství nebude.
Zájemci se mohou objednat až na 5.9.2011 od
17 hod.
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:
Prý se mění přechod nájmu při úmrtí. Jak?
Odpověď:
Ano, je to tak, novelou občanského zákoníku č. 132/2011
Sb. došlo ke změně úpravy nájemních vztahů. S účinností
od 1. 11. 2011 byl změněn (mimo jiné) i § 706 obč. zák.:
Od 1. listopadu 2011 platí, že zemře-li nájemce (a nejdeli o společný nájem bytu), přejdou práva a povinnosti

z nájmu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni
jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt,
pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil.
Vyžaduje se výslovný a písemný souhlas. Souhlasu není
potřeba, bydlel-li v bytě nájemcův manžel, partner, rodič,
sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk.
Je-li těchto osob více, přejdou práva a povinnosti z nájmu
na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito
osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z
nájmu jen na nájemcovy děti, kteří s ním žili v bytě ke dni
jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.
Upozorňuji, že je třeba prokazovat vedení společné
domácnosti – trvalé soužití a současně i společné
uhrazování nákladů na potřeby členů domácnosti.
Nájem bytu těchto osob, nových nájemců, skončí
nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu.
To neplatí u osob, které ke dni úmrtí původního nájemce
dosáhly buď věku alespoň 70 let, nebo nedosáhly věku
ani 18 let. U těch nezletilých však skončí nájem uplynutím
doby (!!), a to dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let
(!!). Zákon samozřejmě nebrání dohodě mezi novým
nájemcem a pronajímatelem. Je nutno si ale uvědomit,
že zemře-li např. rodič zletilého dítěte a nájem bytu přejde
na toto zletilé dítě, končí nájem ze zákona za dva roky
po smrti původního nájemce. Zemře-li rodič nezletilého
dítěte a nájem bytu přejde na toto nezletilé dítě, končí ten
nájem ze zákona dosažením 20 let věku dítěte.
Nájem družstevního bytu přechází na toho dědice, který
zdědil členský podíl.
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Listí do popelnice nepatří
S nastupujícím podzimem nás opět čeká likvidace
záplavy spadaného listí okolo domů, ze zahrádek,
z ulic a chodníků. Zkušení zahrádkáři již dávno
vnímají staré listí jako důležitou a hodnotnou
součást kompostů a následně koloběhu živin
v přírodě. Postupně se mění i pohled široké
veřejnosti na tento druh bioodpadu. V minulosti
se listí hojně pálilo. Dnes se s tímto řešením, které
často otravovalo nejen vzduch, ale i sousedské
vztahy, naštěstí setkáváme již výjimečně.
Jako pomoc občanům, kteří nemají možnost

spadané listí kompostovat svépomocí, nabízí
město Krásná Lípa již tradičně jeho bezplatný
odvoz. Ke shromažďování spadaného listí slouží
velkoobjemové pytle, které vám zdarma zapůjčíme
v Technických službách. Po naplnění pytlů stačí jen
telefonicky (pí. Kamberská, 412 354 848) objednat
jejich odvoz.
Listí rozhodně nepatří do popelnice. Využijte
výhodné nabídky na ekologické řešení - pomůžete
přírodě.
(J. Kolář )

Návraty k divočině
v Národním parku
České Švýcarsko

Evropské miliony
pro Kostku

Pokud vám unikl dokumentární pořad z cyklu
České televize Návraty k divočině, který byl
tentokrát věnovaný Českému Švýcarsku,
můžete ho shlédnout na http://www.
ceskatelevize.cz/porady/10316514721-navraty-kdivocine/411236100221002-narodni-park-ceskesvycarsko/. Do skal, soutěsek i hlubokých údolí
vás zavede průvodce pořadem Tomáš Kočko a
během třiceti minut vás seznámí s krajinářskými
hodnotami této krajiny, vzácnou flórou i faunou, a
také pozitivními příklady soužití člověka s přírodou
bez jakýchkoliv nevratných zásahů.
(r)

Téměř osmimilionovou dotaci z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost získala
Kostka Krásná Lípa na projekt „Aktivizace
rodin“. Dalších více než dva miliony ze stejného
operačního programu Kostka získala na projekt
Komunitní plánování na Šluknovsku. Tím to
ale nekončí. Dalších tři sta tisíc Kostka získala z
Ministerstva práce a sociálních věcí pro zajištění
pro zajištění sociální služby - odlehčovací služby v
roce 2011. Z programu Ústeckého kraje Volný čas
2011 se í ještě podařilo získat třicet tisíc korun na
projekt T - klub - volnočasové aktivity pro děti a
mládež.
(r)

562777
562581
562611
530417
562823
562858
562441
562751
562912
562661
545708
562947

%. Ve městě je její míra aktuálně na 18,35 %, oproti
srpnovým 16,84 %. V okrese Děčín nezaměstnanost
v podstatě stagnuje na 13,25 %, na Šluknovsku pak
na 14,84 %.
(r)

Evidovaní uchazeþi

Základní územní jednotka
ýíslo
562882
562432
562505
562530
562572
562793

1)

Název mČsta, obce, oblasti
Varnsdorf
Dolní Podluží
Horní Podluží
ChĜibská
JiĜetín pod Jedlovou
RybništČ
Varnsdorfsko (mikroregion)
Rumburk
JiĜíkov
Krásná Lípa
Doubice
Staré KĜeþany
Rumbursko (mikroregion)
Šluknov
Dolní Poustevna
Mikulášovice
Velký Šenov
Lipová
Lobendava
Vilémov
Šluknovsko (mikroregion)
Šluknovský výbČžek

Celkem
1160
96
48
139
59
56
1558
679
384
316
4
119
1502
486
126
179
161
55
31
31
1069
4129

Ženy
605
44
22
62
39
25
797
331
176
128
2
47
684
233
62
85
76
22
10
16
504
1985

Muži
555
52
26
77
20
31
761
348
208
188
2
72
818
253
64
94
85
33
21
15
565
2144

8834

4392
4392

4442

Okres DČþín celkem
Ženy v okrese

VysvČtlivky: 1) MČsta jsou zvýraznČna tuþnČ
2) Míra nezamČstnanosti
3) Míra nezamČstnanosti žen
4) PomČr mezi sledovaným a pĜedchozím mČsícem
5) Poþet ekonomicky aktivních obyvatel
Veškeré výpoþty vychází z poþtĤ dosažitelných uchazeþĤ.

MN

2)

13,65 %
15,36 %
11,94 %
19,07 %
21,38 %
16,09 %
14,32 %
11,55 %
20,73 %
18,35 %
8,16 %
21,88 %
14,95 %
16,87 %
12,73 %
13,85 %
15,92 %
17,52 %
20,67 %
5,50 %
14,84 %
14,68 %

MN-Ž

3)

52,16 %
45,83 %
45,83 %
44,60 %
66,10 %
44,64 %
51,16 %
48,75 %
45,83 %
40,51 %
50,00 %
39,50 %
45,54 %
47,94 %
49,21 %
47,49 %
47,20 %
40,00 %
32,26 %
51,61 %
47,15 %
48,07 %

13,25 % 49,72 %
16,49 %

Srovnání Poþet
mČsícĤ4) EAO5)
97,32 %
8498
92,31 %
625
96,00 %
402
102,96 %
729
103,51 %
276
94,92 %
348
97,56 % 10878
95,37 %
5880
96,73 %
1852
108,97 %
1722
80,00 %
49
91,54 %
544
97,91 % 10047
97,20 %
2881
102,44 %
990
101,70 %
1292
101,26 %
1011
96,49 %
314
96,88 %
150
96,88 %
564
99,07 %
7202
98,08 % 28127

98,97 %
97,75 %

Zajímavý produkt vydala Č
České ŠŠvýcarsko, o. p. s.
v rámci projektu „Síť environmentálních center
v severních Čechách“. Jedná se o útlou, leč na
informace bohatou brožuru Rádce životního
prostředí. K dostání je zdarma v Domě Českého
Švýcarska, na informačních střediscích, popřípadě
na krásnolipské radnici. V elektronické formě je
ke stažení na webových stránkách města: www.
krasnalipa.cz. (r)

Prodeje domů jen
s podmínkami

Nezaměstnanost v Krásné Lípě stoupla
V měsíci září 2011 bylo v evidenci Úřadu práce
Děčín 316 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy, z
toho 128 žen. V evidenci tak meziměsíčně přibylo
26 uchazečů.
V míře nezaměstnanosti tedy došlo k nárůstu o 1,51

Rádce životního
prostředí

66690
26627

Pokud do konce října podepíše Josef Herák kupní
smlouvu, bude dům hrůzy na Pražské ulici jeho.
Ještě před podpisem smlouvy ale musí na účet
města poukázat kupní cenu a kromě toho musí
ještě před podpisem smlouvy na městský účet
složit i kauci ve výši 100.000 Kč. Pokud ovšem
do konce října příštího roku zrekonstruuje 1. i
2. podlaží, což představuje kompletní výměnu
výplní všech otvorů, opravy nového nátěru celé
fasády a kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů
elektřiny bude mu tato částka městem vrácena.
(r)

Zúčastněte se druhého
kola hlasování
Dejte hlas Křinickému náměstí v Krásné Lípě a
vyhrajte vyhlídkový let! Právě probíhá 2. kolo
soutěže a vy můžete znovu hlasovat. Další
informace naleznete na http://www.aeroplanem.
cz/.

Město vsadilo na jistotu
Formou družstevního vlastnictví Stavebnímu
bytovému družstvu Průkopník z Varnsdorfu se
město chystá prodat dům č.p. 979/4 ve Frindově
ulici. K tomuto rozhodnutí dospělo na základě
ankety, mezi obyvateli domu, kteří s tímto způsobem
prodeje souhlasí. Ani pak to ale kupec nebude mít
jednoduché. Kupní cenu bude muset družstvo na
účet města složit ještě před podpisem smlouvy o
prodeji. Průkopník se zároveň smluvně zaváže, že
bude prodejem členských podílů garantovat právo
na užívání bytů současným nájemcům, kteří projeví
zájem. Právě kvůli preferenci města prodat dům
stávajícím nájemníkům prostřednictvím bytového
družstva nebudou uspokojeny nabídky na odkup
soukromým zájemcům.
(r)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, co zorganizovali Svatováclavské slavnosti. Pochutnali jsme si na vepřových
hodech a večer jsme si v krásnolipském kině
zlepšili náladu výbornou muzikou a zpěvem.
Ještě jednou díky, obyvatelé města.

strana 4

13. října 2011

Hračky měly na beruškové burze úspěch
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
dobrovolníkům, kteří letos na začátku října
pomohli s uspořádáním BURZY DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A HRAČEK. Většina pomocníků už je z
minulých let tak zaběhlá, že je opravdu radost s
nimi spolupracovat. Letos jsme přijali během dvou
pátečních hodin téměř 1.500 věcí, z nichž se jedna
čtvrtina v sobotu prodala. Největší zájem byl o
oblečení pro ty úplně nejmenší, dále se prodaly
bundy, kombinézy, tepláky, trika, šaty, čepice,
rukavice i boty všech velikostí. Nejrychleji ovšem
tentokrát zmizely hračky. Ještě jednou děkuji za
skvěle odvedenou práci spolupořadatelům, kteří
mě spolu s kupujícími překvapili svým zájmem o
pořádání burzy také v jarních měsících. Uvidíme…
Burzu uspořádalo o. s. Mateřské centrum Beruška
Krásná Lípa za podpory města Krásná Lípa.
(Lada Hrnečková)

Šikulkou letošního
roku je kluk
Dvanáctiletý Roman Miko z Krásné Lípy se stal
letošní krásnolipskou Šikulkou. Tuto zábavnou
soutěž pro děti a mládež v krásnolipském Kulturním
domě už popáté pořádalo romské sdružení Čačipen
a přihlásilo se do ní patnáct dětí ze Šluknovského
výběžku a z Prahy. Až na vítězného Romana byla
soutěž spíše v režii děvčat, která se ukázala jako
šikovnější. Právem proto druhé i třetí místo patří
osmileté Nele Jonášové ze Šluknova a desetileté
Adéle Surmajové z Varnsdorfu. Nepřekvapilo ani
to, že i titul sympatické Šikulky zůstal v rukou dívky
a to dvanáctileté Anežky Ficové z Prahy.
(Robert Ferenc)

Krásnolipští mladí hasiči se opět činili
V sobotu 1.října 2011 se za krásného podzimního
počasí, takřka letních teplot, uskutečnilo v
Rumburku pro mladé hasiče okresní kolo v závodu
požárnické všestrannosti. Tím byl také odstartován
nový ročník celostátní hry Plamen 2012. Na start
rumburské soutěže se postavilo 21družstev a dvě
dorostenkyně z jedenácti sborů dobrovolných
hasičů z děčínského okresu. Na tratích dlouhých
přibližně 2 km pro mladší kategorii, 3 km pro starší
kategorii a 4 km pro dorost bylo šest kontrolních
stanovišť (střelba ze vzduchovky, základy
topografie, uzlování, první pomoc, požární ochrana
a překonání překážky po vodorovném laně a pro
dorost včetně jednotlivců ještě běh dle azimutu,
přeskok přes vodní příkop a optická signalizace),
se kterými se musela pětičlenná družstva mladých
hasičů včetně dorostu vypořádat.
Po součtu čistého času trati a trestných minut
si vítězství nakonec odvezli-v mladší kategorii

SDH Království, ve starší kategorii SDH Šluknov, v
dorostenkách SDH Velký Šenov a v dorostencích
rovněž SDH Velký Šenov. Mladí hasiči z Krásné Lípy
se v kategorii starších ve složení Heene, Doležalová,
Pelikánová, Veselá K. a Veselá T. umístili na 3.místě
z deseti družstev. V kategorii dorostenkynějednotlivkyně se umístila na 1.místě Podařilová
Kateřina a na 2.místě Görgová Adéla obě z SDH
Krásná Lípa.
Tyto výsledky ze závodu požárnické všestrannosti
se započítávají do druhého kola okresního
vyhodnocení hry Plamen 2012, které se uskuteční
v průběhu měsíce května příštího roku. Ve druhém
kole následují především požárně-technické
disciplíny, např. požární útok, štafeta 4x60 m a
další a jejich vítěz z kategorie starších, dorostu a
jednotlivců postupuje do krajského kola.

Z ústeckého festivalu
přivezli stříbro
Romský taneční soubor Amare Čave se zúčastnil
pátého ročníku festivalu Rotahufest v Ústí nad
Labem, kde získal druhé místo v moderním tanci.
Zvláštní cenu sympatie si přivezl i pětiletý Adam
Šimčík z Krásné Lípy.
(r)

(Walter Heene, ved. ml. hasičů SDH Krásná Lípa)

Jak jsme byli v Liberci
S dětmi z Amari klubu jsem jeli na výlet do
libereckého Babylonu. Užili jsem si tam spoustu
legrace v zrcadlovém bludišti i v lunaparku. Poučný
byl IQ-park, kde jsme se přiučili mnoha zajímavým
věcem. Na výlet jsem jeli vlakem přes Německo.
Myslím, že se nám výlet vydařil a všem líbil.
(Sabina Demeterová, účastnice výletu)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Den stromů
V sobotu 22. října spojí Správa NP České Švýcarsko
oslavu Dne stromů s výsadbou původních druhů
dřevin na území národního parku. Sraz účastníků
v Jetřichovicích - před Informačním střediskem v
9:30. S sebou dobré boty a rukavice. Kontakt: Jakub
Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz.

Křížové cesty
Šluknovska

Krásnolipské bleší trhy
Z krásnolipských blešáků se již pomalu stává
tradice, kterou by krásnolipská Kostka ráda
zachovala a rozvíjela i do budoucna. V sobotu 29.
října od 8:00 do 12:00 hodin se před Komunitním
centrem, v případě nepříznivého počasí v přízemí
budovy, budou konat již 15. bleší trhy, na jejichž
návštěvu vás Kostka, p.o. i tentokrát srdečně zve.
Přijďte si výhodně, doslova za pár korun, nakoupit.
Vyberete tu určitě nějaký zajímavý „kousek“ nejen
pro sebe, ale i pro své blízké. Pokud máte na
půdě či jinde funkční věci, které již nepotřebujete,
můžete se trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno
prodejní místo stojí 20,-- Kč.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle 774 981
580.
(Za Kostku Bohunka Slaná)

Lesnická exkurze
V sobotu 15. října se můžete vydat na vycházku
zaměřenou na téma přirozené lesy a přeměna
nepůvodních lesů národního parku pořádaná při
příležitosti Mezinárodního roku lesů. Místo srazu:
Vysoká Lípa - Šaunštejn - Mlýny a zpět v 10:00.
Náročný terén. S sebou kvalitní obuv a oblečení do
přírody Kontakt: Jan Drozd, 737 276 982, j.drozd@
npcs.cz.

Vzdělávání 2012 - 2013
Informační a poradenské středisko pro volbu a
změnu povolání Úřadu práce v Rumburku pořádá
16. ročník propagační výstavy středních škol a
středních odborných učilišť Vzdělávání 2012 –
2013. Výstava je určena především žákům, kteří
končí povinnou devítiletou školní docházku a
jejich rodičům. Získají tu informace o možnostech
studia a o požadavcích u přijímacích zkoušek na
jednotlivých školách a učilištích, a to přímo od
zástupců těchto škol.
Výstava se bude přístupná v Domě kultury v
Rumburku v pondělí a úterý 7. a 8. listopadu od
9:00 do 17:00 hodin.

Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku (2.
patro) je k vidění výstava, která se zabývá čtrnácti
příběhy křížových cest v krajině Šluknovského
výběžku v aktuálních a dobových fotografiích
a situačních plánech. K vidění budou i originály
dřevěných reliéfů zastavení z křížových cest ve
Šluknově a Království. Výstava bude zahájena
slavnostní vernisáží
v úterý 1. listopadu 2011 v 17.00 hodin. V
doprovodném programu je přednáška Ivy
Jaburkové na téma „Křížový vrch ve Šluknově“. Ta
na zámku ve Šluknově bude mít 15. listopadu v
17.00 hodin přednášku zabývající se legendami,
symbolikou a historií křížových cest Šluknovska.
Výstava potrvá do 31. ledna 2012 a otevřena bude
denně, včetně víkendů, od 9.00 do 11.30 hodin a
od 12.30 do 17.00 hodin. Vstupné 30,- Kč / osoba.

Indiánská výstava ve
šluknovském zámku
Repliky oblečení, zbraní, hudebních nástrojů,
hraček a dalších každodenních potřeb prérijních
indiánů, indiánský stan týpí s dobově zařízeným
interiérem, ukázka rozdělání ohně, soutěže
pro děti (lukostřelba, želví závody, sněžný had
aj.), možnost vyrobit si vlastnoručně indiánský
předmět, zabubnovat si na buben atd.. To vše bude
od pondělí 17. října až do neděle 23. října možné
zažít a vidět na zámku ve Šluknově. Pro zájemce je
zajištěn odborný výklad, kde se můžete dozvědět,
jak žili původní obyvatelé Severní Ameriky v
minulosti a jak žijí dnes. Výstava je věnována nejen
široké veřejnosti, ale i žákům MŠ a ZŠ, výklad bude
přizpůsoben věku návštěvníků.
V neděli 23. října 2011 v 15.00 hodin bude výstava
zakončena indiánským vystoupením s hudbou a
tanci (Bizoní, Orlí, Hadí a společenské tance, které
si můžete také zatančit).
Výstava bude otevřena denně, včetně víkendu, od
09:00 do 17:00 hodin.

Zámecké večery
pokračují
V pátek 28. října od 20:00 hodin bude na zámku ve
Šluknově pokračovat další večer z cyklu„Zámeckých
večerů“. Tentokrát vás čeká Divadelní představení
divadla hudby a poezie Agadir. Toto brněnské
divadlo odehraje zábavné divadelní představení,
vyjadřující nálady a duševní rozpoložení dnešního
člověka – erotika – ironie – skepse – naděje.
Jde o hudebně-literární kombinované pásmo,
vycházející z pěti básnických sbírek významného
básníka Milana Hrabala – rodáka z Varnsdorfu.
Zábavný pořád budete sledovat na sedacích
polštářích v nádherně zrekonstruované zámecké
půdě. Vstupné 100,- Kč, počet vstupenek je omezen
kapacitou zámecké půdy.

Svaté schody v Loretě
jsou opět přístupné
Po pětiletém náročném restaurování jsou veřejnosti
opět přístupné barokní Svaté schody v Loretě v
Rumburku. Obnova unikátního poutního místa
začala roku 2007, definitivně bude dokončena v
roce 2012. Zachránit se podařilo ojedinělý soubor
barokních soch, restaurovat bohatou malířskou
výzdobu a obnovit fasádu objektu. Věřícím se tak
nabízí možnost klečmo vystoupat po 28 dřevěných
stupních schodiště a připomenout si pašijový
příběh Ježíše Krista, který byl v Rumburku zasazen
do podmanivých barokních divadelních kulis.
Ostatní návštěvníci mohou k výstupu a sestupu
použít boční schodiště. Svaté schody v Rumburku
jsou přístupné celoročně od úterý do soboty.

Říjen v Domečku Na
Kopečku v Rumburku
Proč se v Paraguayi domluvíte česky aneb Za
krajany do Jižní Ameriky
Středa 19. října od 19:00. Povídání o životě
prostých paraguayských lidí a o dvouměsíčním
pobytu mezi nimi. Přednáška K. Brábníkové a M.
Zimmera.
Petr Linhart - tichý muž s tichou elektrickou
kytarou
Středa 26. října od 19:00. Sólo koncert
frontmana Majerových brzdových tabulek,
někdejšího kytaristy karlovarské skupiny Čp.8
a zároveň člena volného sdružení Osamělí
písničkáři. Autorský repertoár tvoří především
písně z alb Autobus do Podbořan a Sudéta,
nominovaného mimo jiné na žánrovou cenu
Anděl 2007 v kategorii folk.

Pohádková galerie řemesel
v Jiřetíně pod Jedlovou
Provoz v galerii je omezen pouze na So a Ne od 13:00 do 17:00. Mimo provozní dobu se objednávejte
na tel.: 606 470 014.
Pořádají se víkendové, ale i jednodenní kurzy keramiky, plstění ovčí vlny a drátování. Výuka hraní na
didgerido. Na kurzy je nutné se předem objednat. V galerii také probíhá výstava vyřezávaných plastik
osobností, loutek a řemeslných výrobků.
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Program kina Krásná Lípa ŘÍJEN 2011

FOTOSOUTĚŽ Poznáte co naši předci
fotografovali?

SUPER 8
pondělí 17.10. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Skupinka teenagerů se rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo,
že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. 112 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

ZROZENÍ PLANETY OPIC

středa 19.10. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Lidé hledají lék na Alzheimerovu chorobu a zkouší je na pokusných opicích. Nalezený lék má však na primáty nežádoucí
vedlejší účinky – silně zvyšuje inteligenci. 105 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

BARBAR CONAN

středa 26.10. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Legendární Barbar Conan je zpátky! Touha po pomstě za smrt jeho rodičů se záhy změní v krutý boj za záchranu národů
Hyborie před mocnými silami zla.112min. Mládeži přístupno.

V době podzimních prázdnin ( 26. – 27.10.)
plus 28.10., což je státní svátek, budou uzavřeny:
Základní škola Krásná Lípa
školní družina
MŠ Broučci
MŠ Sluníčko
MŠ Motýlek

Keltové v Čechách
Hned po návratu do školních lavic se naplno rozjela
činnost v Akademii příslibu. První akcí byla výstava
Keltové v Čechách. Aby poznali jak a kdy Keltové
žili, či čím se živili, spojili síly šesťáci a pár sedmáků
ze Základní školy Krásná Lípa a studenti primy
Gymnázia Varnsdorf. Početná skupina se tedy
vydala na dlouhou cestu až do krásného města
Litoměřice, kde se výstava v Oblastním muzeu
konala. Přivítala nás nejen kunsthistorička Mgr.
Kristína Sedláčková, ale také Bren a Yna, kteří se s
námi přenesli v čase do dávných časů doby železné
a my jsme si mohli sami vyzkoušet, jak se mlelo

Po celý letošní rok vám přinášíme 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. Zatím, co na poměrně těžkou otázku
z čísla 409 správně odpovědělo pouze 11 čtenářů,
v čísle 410 už bylo úspěšných 21 účastníků.
Pro odměnu si může tentokrát přijít paní Marie
Jursíková.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 410:
Dnes se ulice jmenuje Pivovarská (dříve
Brűchenstrasse). Budova s komínem v pozadí na
levé straně obrázku je bývalá elektrárna, která byla
jako vůbec první v okrese uvedena do provozu
firmou Kameneczky - Mayer a spol. v roce 1894.
K tomuto datu se uvádí i zavedení osvětlení.
Krásnolipská elektrárna ukončila svou činnost v
roce 1931.
Komu patřila vila na obrázku?

obilí, jak se Keltové oblékali, dozvěděli jsme si, co je
podzemnice, oppidum a mnoho a mnoho dalších
informací. Zkrátka, až budeme letos v dějepise
toto období našich dějin probírat, můžeme našim
spolužákům hodně zajímavého říct. Je téměř
neuvěřitelné, že jsme byli jednou z mála školních
výprav, která tuto unikátní výstavu navštívila,
rozhodně jsme přijeli z největší dálky. Doufejme,
že naše výprava za poznáním nebyla v tomto roce
poslední.
(JV)

Šestá třída v Kořenově
Na začátku září probíhal adaptační pobyt nově
vzniklého kolektivu žáků šesté třídy. Cílem bylo
vytvořit ve skupině takřka 30 žáků pozitivní vztahy, umožnit každému žákovi zapojit se do činnosti
třídy, minimalizovat možnost vzniku nežádoucích
vztahů.
Pro žáky byl připraven třídenní program na turistické chatě TJ Turnov v Kořenově, kam museli nejprve
dojít od vlaku (asi 3 km) s „plnou polní“ na zádech
či v ruce, kde si museli sami povléknout postele,
uklidit pokoj na konci pobytu, zúčastnit se přípravy
společných jídel a sami se postarat o své zásoby jídla... Pro mnohé to byly zcela nové činnosti, ale více
či méně úspěšně je všichni zvládli.
Vrcholem pobytu byla čtvrteční návštěva Lanového
centra Proud Harrachov. Cestou z chaty k centru nás
ale čekal ještě jeden důležitý úkol. Ve škole každý
žák napsal dopis sám sobě, všechny dopisy byly vloženy do schránky a ta byla po přesném vyměření
souřadnic vlastníma rukama žáků „zakopána“ v lese.
Uložili jsme tedy svou „kešku“ a za tři roky, na konci
deváté třídy, ji půjdeme hledat, abychom si mohli
přečíst, co jsme si na začátku šesté třídy napsali. V
lanovém centru strávily děti pět velmi zajímavých
hodin, učily se základům lezení, jištění, slaňování,
vyzkoušely si zdolávání překážek různé náročnosti,
ti nejodvážnější se dostali až do 12 metrů nad zemí,
potom je čekaly hry zaměřené na komunikaci mezi
sebou, na spolupráci v týmu, na toleranci….
V pátek už jsme „jen“ uklidili celou chatu, abychom

ji v pořádku mohli předat paní správcové, a vyrazili
jsme zase s nákladem na nádraží a hurá domů.
Podle názorů žáků si můžete udělat obrázek, jak
byli s „výletem“ spokojeni:
- museli jsme luxovat svůj pokoj – nuda
- cesta na chatu byla náročná, ale stálo to za to
- bylo to velké dobrodružství, sami jsme si dělali snídani, oběd i večeři
- v lanovým centru
jsme si to parádně
užili
- ty tři dny utekly moc
rychle, škoda
- dobré bylo „samostravování“
- hráli jsme na „lechtanou“, pak jsme byli
všichni jak prasátka a
museli do sprchy
- na každou otázku
jsme dostali odpověď
„tak 3 – 4 kilometry a
jsme tam“, paráda!
- bavilo mě lézt na
různé překážky v lanovém centru
- cesta od vlaku na
chatu byla snad nekonečná, ale dočkali
jsme se

- bylo to prostě super
- jsem zvědavej, jestli najdeme za tři roky ty naše
schované dopisy
- tenhle výlet stál za to, klidně pojedu zas
(Hana Hořeňovská a žáci 6. třídy ZŠ)
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Poslední turnaj se hraje už v neděli
Další satelitní turnaj žáků starší přípravky ze
„skupiny Sever“ se odehrál na domácím trávníku.
Brána: Robert Kurz, hráči: Adam Pešek, Jára Svátek,
Filip Pešek, Jára Indrák,
Tomáš Alfery, Vlastík Šmalcl, Péťa Kaštánek, Erik
Kuruc, Míša Štěrba
Zápasy:
SK Plaston Šluknov „A“ – TJ Krásná Lípa
1 : 3 (Tomáš Alf - 1, Péťa Kaštánek-1, Míša Štěrba – 1)

Předposlední zápas se měl konat opět ve Šluknově
v neděli 9.10., ale byl zrušen. Poslední se bude hrát
už tuto neděli 16. října v Jiříkově.
(m.alf)

Spartak Jiříkov – TJ Krásná Lípa
1 : 1 ( Tomáš Alf – 1)
SK Velký Šenov – TJ Krásná Lípa
1 : 1 ( Tom Alf – 1)
Spartak Mikov Milkulášovice – TJ Krásná Lípa
1 : 4 ( Tom Alf – 4 )
SK Plaston Šluknov „B“ – TJ Krásná Lípa
0 : 3 kontumačně

Komunitní plánování na Šluknovsku
Včasným plánováním přiměřených programů,
projektů a sociálních služeb propojených spoluprací
zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a
uživatelů, můžeme prostřednictvím této metody
předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných
osob na trhu práce a ze společnosti. Komunitní plán
nám umožňuje rozvíjet sociální služby dle místních
potřeb a posilovat kapacity sociální ekonomiky.
Kouzlo komunitního plánování je především
v procesu, kterým se uskutečňuje: v síle lidí,
kteří proces realizují, v jejich komunikaci
a pozitivním myšlení. Kouzlo je pak vždy
umocněno profesionálními dovednostmi z oblasti
projektového řízení, managementu, marketingu a
sociálních služeb. (metodika CKP)
První komunitní plán pro celý Šluknovský
výběžek, tedy 18 obcí byl zpracován v roce 2004.
V roce 2009 jsme se pokusili na dobrovolné bázi
nastartovat proces komunitního plánování,

výsledný dokument však zpracován nebyl. Podařilo
se zpracovat katalog sociálních služeb a to zejména
v elektronické podobě na adrese sluzby.krasnalipa.
cz.
Na základě usnesení SPRŠ jsme požádali o dotaci z
ESF, která byla v roce 2011 schválena.
Realizátorem projektu je Kostka Krásná Lípa, p.o..
Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku bude
realizován od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2013.
Výstupy projektu:
Síť spolupracujích poskytovatelů, zadavatelů
sociálních služeb, obcí a institucí
Katalog sociálních služeb
Analýza potřeb
Plán rozvoje sociálních služeb a dalších
komunitních aktivit
Vzdělávání

Hraniční přechod
v Zadní Doubici
Prvního října uplynulo 15 let od otevření hraničního
přechodu mezi českou Zadní Doubici a saským
Hinterhermsdorfem. Dnes už je samozřejmostí
a nikdo se nad tím nepozastavuje, že šest a půl
kilometrů od Kyjova volně překročí státní hranici
do Saska. Ale vždy tomu tak nebylo.
Po roce 1945 bylo původních šest zdejších domů
zbouráno a jednadvacet obyvatel vysídleno, státní
hranice byla střežena pohraničním vojskem a
zabezpečena zakázaným hraničním pásmem. V
roce 1965 pohraničníky vystřídali příslušníci VB.
1. července 1968 bylo zrušeno hraniční pásmo.
Paradoxně v době normalizace byl pohyb v lesích
až k státní hranici (mimo její přecházení) volnější
než umožňuje dnešní návštěvní řád 1. zóny NP ČŠ.
O otevření hraničního přechodu usilovaly turistické
kluby především Krásné Lípy a Rumburku. Ale
až díky iniciativě představitelů radnice Krásné
Lípy, Hinterhermsdorfu a Doubic byl přechod
slavnostně otevřen 1. října 1996.
Klub Českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s
výše uvedenými připravil v tento den na přechodu
oslavu. Hraniční přechod byl vyzdoben státními
prapory, hrála hudba a obě země rozdávaly zdarma
občerstvení. Z Krásné Lípy až k přechodu účastníky
vozil autobus. Každý účastník dostal na památku
dvojjazyčný pamětní list, který k této příležitosti
vydal KČT Krásná Lípa.
(V. Hieke)

(Hana Volfová, koordinátor)

USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města
Krásná Lípa konaného dne 21.09.2011
1. Zpráva o plnění úkolů z 5. ZZM - Usnesení ZM č. 6 - 01/2011
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 5. ZZM předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií
Hankovou bez připomínek.
2. Kultura a cestovní ruch - Usnesení ZM č. 6 - 02/2011
ZM bere na vědomí informaci o propagaci města Krásná Lípa a o o.p.s. České Švýcarsko,
prezentaci činnosti a aktivit kulturní komise a sboru pro občanské záležitosti.
3. Zpráva o činnosti p.o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 6 - 03/2011
ZM schvaluje zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy, p.o. Krásná Lípa
předloženou ředitelkou školy RNDr. Ivanou Preyovou.
4. Kompetence starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ
Usnesení ZM č. 6 - 04/2011
ZM schvaluje rozdělení úkolů, kompetencí a věcné náplně starosty města, místostarosty
města a tajemnice MěÚ v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého
návrhu.
5. Diskuse občanů - Usnesení ZM č. 6 - 05/2011
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse občanů:
- oprava zídky odtoku z rybníku Cimrák.
6. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Frindova 979/4
Usnesení ZM č. 6 - 06/2011
ZM schvaluje způsob prodeje objektu č. p. 979 na st. p. č. 971, st. p. č. 971 (941 m2), st.
p. č. 1490 (kůlny, 76 m2), p. p. č. 404/3 (118 m2), p. p. č. 2938 (204 m2) v k. ú. Krásná
Lípa, Frindova ul. 979/4, formou družstevního vlastnictví Stavebnímu bytovému družstvu
občanů Průkopník, Varnsdorf, Štefánikova 454, za kupní cenu 1 520 000 Kč splatnou před
podpisem kupní smlouvy, za garantovaných podmínek prodeje členských podílů s právem
užívání bytů současným nájemcům, kteří projeví zájem. Přesná specifikace podmínek
prodeje bude dána kupní smlouvou, která bude předložena ke schválení ZM.
7. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Frindova 979/4 - Usnesení ZM č.
6 - 07/2011
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 979 na st. p. č. 971, st. p. č. 971 (941 m2), st. p. č. 1490
(76 m2 - kůlny), p. p. č. 404/3 (118 m2), p. p. č. 404/4 (666 m2) a p. p. č. 2938/2 (204 m2) v
k. ú. Krásná Lípa, ulice Frindova, Martinovi Kudrnovi, bytem Praha 8, Trojská 115 z důvodu
preference prodeje objektu stávajícím nájemníkům prostřednictvím bytového družstva.
8. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Pražská 271/20 - objekt - Usnesení
ZM č. 6 - 08/2011
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 21.09.2011
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 271 na st. p. č. 210, st. p. č.
210 (224 m2) v k. ú. Krásná Lípa, ulice Pražská, do vlastnictví
Josefovi Herákovi, bytem Krásná Lípa, U Tiskárny 651/9, za kupní
cenu 380.000 Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy a za
podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy složí kauci
ve výši 100.000 Kč vratnou po splnění podmínky rekonstrukce 1.
a 2. podlaží č. p. 271, která bude podložená příslušnými revizními
zprávami, spočívající v kompletní výměně výplní všech otvorů,
opravy a nového nátěru celé fasády a kompletní rekonstrukce
vnitřních rozvodů elektřiny. Tato rekonstrukce musí být
uskutečněna nejdéle do 31. 10. 2013. Náklady spojené s prodejem
hradí kupující. ZM schvaluje prodej za podmínky, že kupní smlouva
bude uzavřena do 27. 10. 2011.
9. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Pražská
271/20 - pozemky - Usnesení ZM č. 6 - 09/2011
ZM schvaluje převod p. p. č. 296/1 (173 m2), p. p. č. 296/2 (653
m2), k. ú. Krásná Lípa do vlastnictví Josefovi Herákovi, bytem
Krásná Lípa, U Tiskárny 651/9, za kupní cenu 20 000 Kč splatnou
před podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena
pouze v případě splnění podmínek uvedených pro vrácení kauce
v usnesení týkajícího se prodeje objektu č. p. 271. Do 31. 10. 2013
si kupující uvedené pozemky pronajmou za podmínek stanovených
RM. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
10. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Pražská
271/20 - věcné břemeno - Usnesení ZM č. 6 - 10/2011
ZM schvaluje budoucí zřízení věcného břemene příjezdu přes
nezbytně nutné části p. p. č. 207, p. p. č. 296/3, p. p. č. 294, p. p. č.
290/3, p. p. č. 2058/1, k. ú. Krásná Lípa, tak jak bude specifikováno
v geometrickém plánu. Smlouva o zřízení věcného břemene
bude s kupujícím Josefem Herákem uzavřená pouze pokud splní
podmínky uvedené pro vrácení kauce v usnesení týkajícího se
prodeje objektu č. p. 271. Náklady spojené se zřízením věcného
břemene hradí kupující.
11. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa, Pražská
271/20 - objekt - Usnesení ZM č. 6 - 11/2011
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 271 na st. p. č. 210, st. p. č. 210
(224 m2) a převod p. p. č. 296/1 (173 m2), p. p. č. 296/2 (653 m2)
v k. ú. Krásná Lípa, ulice Pražská, do podílového spoluvlastnictví
(každému jednu polovinu) Milanovi Duškovi, bytem Krásná Lípa,
Křižíkova 617/16 a Josefovi Drobečkovi, bytem Krásná Lípa,
Křižíkova 1122/50.
12. Nemovitosti - prodej p. p. č. 293/2
Usnesení ZM č. 6 - 12/2011
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 293/2, k. ú. Krásná Lípa.
13. Smlouvy o smlouvách budoucích - plnění
Usnesení ZM č. 6 - 13/2011
ZM projednalo žádost PhDr. Zdeňka Neterdy, který zastupuje
skupinu firem Lípa Development, a.s. Praha, a přehled plnění
základních smluvních ujednání a termínů jednotlivých smluv
mezi městem Krásná Lípa a jednotlivými společnostmi skupiny
Lípa Development, a.s. ZM schvaluje, že o případných dodatcích a
změně termínů jednotlivých smluv bude rozhodovat provázaně a v
závislosti na plnění ujednání všech smluv a závazků k 31. 12. 2011.
14. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Pražská 1171
Usnesení ZM č. 6 - 14/2011
ZM neschvaluje dodatek ke kupní smlouvě č. 2010/31/19 - 301
uzavřené s firmou ECON C&S, s. r. o., Na Dvorcích 284/12, Praha
4, kterým se termín v čl. 5 odstavec a) nejpozději do 6 měsíců od
podpisu této kupní smlouvy nahrazuje datem do 31. 8. 2012.
15. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě - Křinické náměstí 7/12
Usnesení ZM č. 6 - 15/2011
ZM schvaluje dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. 2011/31/18 72 uzavřené dne 27. 1. 2011 mezi Městem Krásná Lípa jako
prodávajícím a firmou Křinický pivovar s.r.o., Praha 6, Dejvice, Na
Hanspaulce 1034/7a, jako kupujícím takto:
čl. 5 odstavec a) kupní smlouvy se nahrazuje zněním: a) nejpozději
do 31. 05. 2012 předložit Městu Krásná Lípa projektovou
dokumentaci na vybudování minipivovaru a pravomocné stavební
povolení na vybudování minipivovaru a prokázat Městu Krásná
Lípa v této lhůtě, že v souvislosti s výstavbou minipivovaru
proinvestoval částku 3 000 000 Kč.
v čl. 5 odstavec b) kupní smlouvy se termín - do 31. 7. 2012
nahrazuje termínem - do 31. 12. 2012.
16. Prodej části p. p. č. 2337/1 a části p. p. č. 2329/1, vše k.
ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 6 - 16/2011
ZM schvaluje 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.
17. Prodej p. p. č. 540/1 a p. p. č. 541/1 k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 6 - 17/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 540/1 o výměře 1316 m2 a p. p. č. 541/1
o výměře 542, vše k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinného
domu Mgr. Petru Vysučkovi, Praha, Na Hájku 503/15 za cenu 20 Kč/
m2 do základní výměry a 30 Kč/m2 nad základní výměru. 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.
18. Prodej p. p. č. 1962/11, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 18/2011
ZM schvaluje 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.
19. Prodej p. p. č. 1962/11, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 19/2011
ZM neschvaluje 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.
20. Prodej části p. p. č. 1446, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 6 - 20/2011
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1446 o výměře 116 m2, k. ú.
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Evě Štifterové, Krásná Lípa,
Vlčí Hora 20 za cenu 2 320 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
21. Prodej části st. p. č. 250/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 21/2011
ZM neschvaluje prodej části st. p. č. 250/2, k. ú. Krásná Lípa Tomáši
a Pavlíně Krčmářovým, Krásná Lípa, Pivovarská 2.
22. Prodej p. p. č. 261/48 a 261/20, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy - Usnesení ZM č. 6 - 22/2011
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 261/48 o výměře 336 m2 a části p. p.
č. 261/20, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Michaele Leginové, Děčín,
Příčná 349/2.
23. Prodej části st. p. č. 452/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 23/2011
ZM schvaluje prodej části st. p. č. 452/3 o výměře 107 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Drahuši Hozdekové, Krásná
Lípa, Studánecká 14 za cenu 2 675 Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
24. Prodej části p. p. č. 672/1, části p. p. č. 671 a části p. p.
č. 1059, vše k. ú. Krásný Buk - Usnesení ZM č. 6 - 24/2011
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 672/1 o výměře 237 m2, části p.
p. č. 671 o výměře 102 m2 a části p. p. č. 1059 o výměře 36 m2,
vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Františku a Soně
Uhlíkovým, Praha 5, Na Černém vrchu 2637/2 za cenu 27 550 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
25. Prodej části p. p. č. 156 a části p. p. č. 157/1, vše k. ú.
Zahrady - Usnesení ZM č. 6 - 25/2011
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 156 o výměře 105 m2 a části p. p. č.
157/1 o výměře 35 m2, vše k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady
Františku Vašutovi a Zdeně Havlíčkové, Krásná Lípa, Zahrady 75 za
cenu 4 080 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
26. Prodej části p. p. č. 335/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 26/2011
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 355/1 (nově vzniklá p. p. č. 355/3)
o výměře 817 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Aleně
a Jiřímu Královým, Krásná Lípa, Krásný Buk 82 za cenu 32 185 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
27. Prodej části p. p. č. 501, k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 6 - 27/2011
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 501 o výměře 208 m2, k. ú.
Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Pavlu a Janě Hamžíkovým,
Krásná Lípa, Nemocniční 1073/38 za cenu 5 775 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
28. Prodej p. p. č. 1562, k. ú. Krásná Lípa a části p. p. č. 501,
k. ú. Krásný Buk - Usnesení ZM č. 6 - 28/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1562 o výměře 417 m2, k. ú. Krásná
Lípa a části p. p. č. 501 o výměře 344 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem
zřízení zahrady Zuzaně a Janu Sedláčkovým, Praha 9, Podvinný
mlýn 2356/40 za cenu 18 300 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
29. Prodej p. p. č. 48/8 a části p. p. č. 44 vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 6 - 29/2011
ZM schvaluje prodej p. p. č. 48/8 o výměře 750 m2 a prodej části
p. p. č. 44 (nově vzniklá p. p. č. 44/2) o výměře 145 m2, vše k. ú.
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Petru Hankovi, Zahrady 99,
Krásná Lípa za cenu 35 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
30. Prodej pozemku p. p. č. 44 k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 6 - 30/2011
ZM neschvaluje prodej pozemku p. p. č. 44 o výměře 318 m2, k. ú.
Vlčí Hora Vlastislavu a Mirce Hyblbauerovým, Vlčí Hora 13, Krásná
Lípa z důvodu zachování části pozemku pro potřeby města a
prodeje části pozemku jinému zájemci.
31. Prodej části p. p. č. 315/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 31/2011
ZM s odvoláním na usn. RM č. 9-34 neschvaluje prodej části p. p.
č. 315/1 o výměře cca 20 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby
trafostanice ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
32. Bezúplatný převod pozemků od Ústeckého kraje
Usnesení ZM č. 6 - 32/2011
ZM schvaluje 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.

33. Směna části p. p. č. 261/3 za p. p. č. 261/19, vše k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení ZM č. 6 - 33/2011
ZM schvaluje 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.
34. Prodej p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 34/2011
ZM projednalo oznámení firmy Kredit Děčín, a.s. ve věci ukončení
rekonstrukce fasády objektu Dvořákova 17/1, Krásná Lípa a
neuznává splnění podmínky opravy fasády pro prodej pozemku
z důvodu neprovedení kompletní rekonstrukce vnějšího pláště na
celém objektu.
35. Souhlas s prodejem pozemků
Usnesení ZM č. 6 - 35/2011
ZM vydává souhlas Kateřině Brumlíkové, Brandýs nad Labem,
Masarykovo nám. 63, Jozefu Abrahamovi, Jince, Zborovská 347,
Michalu a Petře Brumlíkovým, Praha 6, Šantrochová 1774/6
s prodejem p. p. č. 546/2, p. p. č. 545/2 a p. p. č. 544/1, vše k. ú.
Krásný Buk.
36. Souhlas s prodejem pozemků
Usnesení ZM č. 6 - 36/2011
ZM vydává souhlas Květoslavu Machálkovi, Krásná Lípa,
Nemocniční 1090/4a k převodu p. p. č. 524/3, k. ú. Krásný Buk.
37. Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí
roku 2011 - Usnesení ZM č. 6 - 37/2011
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za 1.
pololetí roku 2011 předloženou předsedou finančního výboru
PaedDr. Zbyňkem Šedivým v předloženém znění.
38. Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 38/2011
ZM schvaluje úpravy zřizovacích listin organizačních složek města
Krásná Lípa dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí finančního
odboru zajistit příslušné dodatky zřizovacích listin.
39. 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 39/2011
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
pro rok 2011 v předloženém znění.
40. KOSTKA Krásná Lípa, p. o. - 2. rozpočtové opatření
rozpočtu na rok 2011 - Usnesení ZM č. 6 - 40/2011
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové
organizace KOSTKA Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
41. Neinvestiční příspěvek na provoz KOSTKA, p. o. pro rok
2011 - Usnesení ZM č. 6 - 41/2011
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku roku 2011 na
provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace KOSTKA
o částku 15 000 Kč.
42. Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ na rok 2011
Usnesení ZM č. 6 - 42/2011
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený
rozpočet k 7. 6. 2011 příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.
43. Nákup vozidla Fiat Doblo - Usnesení ZM č. 6 - 43/2011
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 2011/33/19 - 350 na pořízení
ojetého vozidla Fiat Doblo od příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa za cenu 30 000 Kč.
44. Flexibilně pro odlehčovací služby
Usnesení ZM č. 6 - 44/2011
ZM bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření čerpání
neinvestiční dotace č. OP LZZ/3.4/26/1/00348 na realizaci projektu
Flexibilně pro odlehčovací služby, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/26.00348
v předloženém znění. Dle výroku auditora splnila Kostka Krásná
Lípa, p.o. ve všech významných ohledech podmínky čerpání
neinvestiční dotace.
45. Projekt Aktivizace rodin - Kostka Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 6 - 45/2011
ZM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 5 - 10/2011 přijetí dotace
ve výši 7 766 090,40 Kč na projekt Aktivizace rodin příspěvkové
organizace města Kostka Krásná Lípa, p. o. dle rozhodnutí č. OP
LZZ - ZS 824 - 785/2011. Dotace na projekt je získána z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
46. T - klub - volnočasové aktivity pro děti a mládež - Kostka
Krásná Lípa, p. o. - Usnesení ZM č. 6 - 46/2011
ZM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 5 - 11/2011 přijetí
dotace ve výši 30 000 Kč na projekt T - klub - volnočasové aktivity
pro děti a mládež příspěvkové organizace města Kostka Krásná
Lípa, p. o. dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. Dotace je
získána z programu Ústeckého kraje Volný čas 2011.
47. Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku
Usnesení ZM č. 6 - 47/2011
ZM 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
je získána z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
48. Přijetí dotace z MPSV - Usnesení ZM č. 6 - 48/2011
ZM schvaluje přijetí dotace z MPSV Kostce Krásná Lípa p. o. ve
výši 300 000 Kč pro zajištění sociální služby - odlehčovací služby
v roce 2011.
49. Přidělené dotace Tour de Feminin

Usnesení ZM č. 6 - 49/2011
ZM schvaluje navýšení dotace Klubu cyklistiky, Smetanova 22,
Krásná Lípa o 11 000 Kč na pořádání akce Tour de Feminin 2011 na
celkovou částku 30 000 Kč.
50. Prodloužení plných mocí PROFI-CZ s.r.o.
Usnesení ZM č. 6 - 50/2011
ZM se seznámilo se stavem pohledávek města Krásná Lípa
předaných k 30. 6. 2011 k vymožení společností PROFI-CZ a
schvaluje u splatných pohledávek prodloužení doby k jejich
vymožení na dalších 12 měsíců.
51. Předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání
Usnesení ZM č. 6 - 51/2011
ZM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa v
předloženém znění k vymáhání společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o.,
Plzeň, Plovární 478/1.
52. Odpis promlčených pohledávek města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 52/2011
ZM schvaluje odpis promlčených pohledávek města Krásná Lípa
k 30. 9. 2011 dle předloženého návrhu v celkové výši 53 973 Kč.
53. Projekt Centrum sociální integrace
Usnesení ZM č. 6 - 53/2011
ZM bere na vědomí stažení žádosti o dotaci na projekt Centrum
sociální integrace a schvaluje jeho opětovné podání v rámci
programu IOP 3.1 b)investiční podpora sociálně vyloučených
romských lokalit/komunit z MPSV ČR s tím, že vlastní podíl na
celkových nákladech projektu může být do 7 mil.Kč.
54. Projekty města s dotací - Usnesení ZM č. 6 - 54/2011
ZM bere na vědomí informaci o projektech města při získávání
dotací z programů financovaných z evropských fondů a státního
rozpočtu a jejich zdlouhavém projednávání, opakovaných
změnách pravidel a jejich interpretací a z toho plynoucí nebezpečí
pro příjemce tzn. město.
55. Šluknovsko a sociálně vyloučení
Usnesení ZM č. 6 - 55/2011
ZM bere na vědomí situaci, jednání a jednotlivé dokumenty
související s problémovou atmosférou v regionu Šluknovska a v
sociálně vyloučených lokalitách. ZM bere na vědomí další plán
omezení vlakové dopravy ve Šluknovském výběžku.
56. Územní plán města – koncept
Usnesení ZM č. 6 - 56/2011
ZM bere na vědomí návrh konceptu Územního plánu města
Krásná Lípa a schvaluje jeho veřejné projednání po zapracování
připomínek města.
ZM ukládá RM prosazovat původní požadavky města a vlastníků
dotčených pozemků v návrhu konceptu územního plánu.
57. Veřejná zakázka - nákup traktoru pro TS
Usnesení ZM č. 6 - 57/2011
ZM se seznámilo s průběhem a vyhodnocením veřejné zakázky
na nákup komunální techniky a schvaluje uzavření smlouvy na
dodávku 1 ks traktoru Zetor Forterra 125, 4 WD s N+N KOŠÁTKY, s.
r.o, I.Č.: 27636844, Kojovice 5, Kropáčova Vrutice za cenu 1 294 800
Kč vč. DPH. ZM schvaluje záměr prodat 1 ks traktoru Zetor 6341, RZ:
U 013330, inv. č. 9 a ukládá RM zajistit realizaci prodeje.
58. Odstranění škod po povodni v srpnu 2010
Usnesení ZM č. 6 - 58/2011
ZM se seznámilo s průběhem výběrového řízení na odstranění
následků povodně z roku 2010 pro stavby – akce mostek KL-07
Studánecká u č.o. 6, Krásná Lípa, mostek KL-24 k č.p. 31, Dlouhý
Důl, Krásná Lípa, oprava MK Kyjov Vlčí Hora přes Dlouhý Důl, Krásná
Lípa a oprava tenisového kurtu, Krásná Lípa a dle předložených
výsledků schvaluje realizaci vybranými firmami. ZM schvaluje
přijetí příslušných dotací a ukládá RM zajistit další administrativní
náležitosti s realizací akcí spojené.
59. Nové zemní vedení pro Centrum Lípa
Usnesení ZM č. 6 - 59/2011
ZM schvaluje navrženou trasu nového zemního elektrického vedení
pro napájení Centra Lípa za podmínek uvedených ve vyjádření ke
stavbě vedení a požaduje zrekonstruování stávajícího zařízení
(trafostanice) za účelem jeho zkapacitnění případně umístění nové
kobkové trafostanice v těsné blízkosti stávající stožárové (ve směru
na Doubice) s přímým přístupem z ulice Smetanova.
60. Vodafone - prodloužení smlouvy
Usnesení ZM č. 6 - 60/2011
ZM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2007/19/19 - 410 s firmou
Vodafone Czech Republic a. s., na poskytování služeb na dalších 12
měsíců dle předložené nabídky.
61. Obecně závazné vyhlášky - Usnesení ZM č. 6 - 61/2011
ZM schvaluje OZV č. 8/2011 o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány výherní hrací přístroje, dle předloženému návrhu.
ZM ukládá RM, aby k termínu platnosti nového rozpočtového
určení daní pro města a obce navrhla v dostatečném předstihu OZV
řešící zákaz výherních hracích přístrojů na území města.
62. Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 6 - 62/2011
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z
diskuse členů ZM:
- propustek Vlčí Hora,
- financování obnovy památníku v Zahradách,
- poděkování panu Zdeňkovi Novákovi za aktivity pro město.
Ověřovatelé: Dana Bisová, Petr Novák
Starosta města:Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
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