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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 10. listopadu
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 27. října

4,- Kč

Stavba hotelu na náměstí
Stavba hotelu je největší privátní investiční akce novodobé historie města. Na zelené ploše v sousedství Křinického náměstí vyroste moderní hotelový
komplex sestávající se z tří samostatných objektů
se čtyřmi desítkami podzemních parkovacích míst.
V budoucnu by měl komplex, dle záměrů investora, vytvořit propojený funkční celek se sousedícím
penzionem České Švýcarsko, s Továrnou včetně
přístavku a objektem bývalého infocentra na Křinickém náměstí 5. Nabízet by měl vedle klasického

Centrální kurt
je hotov
Pokud bude příjemné počasí můžete si vyzkoušet
nově položený venkovní kurt s umělým povrchem
za zvýhodněnou cenu 50 Kč/hod. - (platí pro tenis
nebo nohejbal).
(r)

hotelového ubytování i apartmány pro rodiny s
dětmi, kterým zajistí vhodné privátní ubytování s
možností výběru doprovodných ubytovacích služeb jako je stravování, úklid, péče o děti, animační
programy. Náklady investice dosáhnou výše téměř
110 mil. korun. Akce je podpořena EU z Regionálního
operačního programu Severozápad dotací ve výši
65,5 mil. Kč. (Fotografie: www.atelierhoffman.eu)
(jk)
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Elektronické občanské průkazy

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 7.11. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
10.11. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 21.11. 2011
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 24.11. 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.
1. října 2011 začal zimní svoz popelnic. Znamená to, že
popelnice s bílou a červenou známkou budou vyváženy
od 1.10. do 31.3. každý týden.

Od 1. 1. 2012 se budou vydávat občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem ( e-OP).
O nový občanský průkaz si můžete na Městském
úřadě v Krásné Lípě požádat pouze do 30. listopadu
2011. Pokud Vám tedy končí platnost, nebo jste
změnili trvalý pobyt, či požadujete nový občanský
průkaz z jiného důvodu, požádejte si do 30. 11.
2011. Po tomto termínu již nebude možné na MěÚ
Krásná Lípa o občanský průkaz požádat.
Od 1. 1. 2012 se budou žádosti o občanský průkaz
podávat pouze na MěÚ Rumburk.
Lidé se tak budou muset osobně dostavit na MěÚ
Rumburk. V některých případech (LDN, domovy
důchodců, věznice atd.) se budou používat mobilní
pracoviště.
Nové typy občanských průkazů se budou
zhotovovat ve stávajících kabinkách, ve kterých

se pořizují i cestovní doklady. Z tohoto důvodu
budou pracoviště, na kterých se v současné
době zhotovují cestovní doklady hardwarově
i softwarově upravena tak, aby bylo možné
vyřizovat jak cestovní doklad, tak občanský průkaz.
Z výše uvedeného důvodu dojde k odstávkám a
časovému omezení nabírání žádostí jak cestovních
dokladů, tak občanských průkazů – viz. níže.
30.11.
ukončení podávání žádostí o
občanské průkazy
18.11.
odstávka systému CDBP nelze
přijímat ani vydávat e- pasy,
pouzeBLESK
19.12.
ukončení přijímání žádostí o
e – pas
27.12. – 30.12. odstávka systému CDBP nelze
přijímat ani vydávat e- pasy, pouze
BLESK

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

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 28. - 30. 10. 2011 MUDr. Plyushchakov , Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 5. – 6. 11. 2011 MUDr. Lukáš Milič, Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 511 482
- 12. – 13. 11. 2011 MUDr. Bolfíková Renata , Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 737 501 440
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

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si
můžete domluvit na tel. 412 354 839. 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.

Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky.

Dotaz: Mohu jednostranně zvýšit nájemné?

Kontaktní místo:
Agentura pro sociální
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

Odpověď: Od 25. května 2011 platí, že nedošlo-li ke
zvýšení nájemného dohodou, může pronajímatel
písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Sdělí-li
nájemce pronajímateli písemně, že s návrhem na zvýšení
nájemného souhlasí (ač předtím dohodu neuzavřel),
zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem

od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli
písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se
zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo
navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného
určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o
určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši
nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu.
V návrhu soudu je nutno však doložit, že došlo k podstatné
změně okolností, z nichž při sjednávání nájemného
pronajímatel nebo nájemce vycházeli. Soudní judikatura
zatím neurčuje, co je takovou podstatou změnou
okolností, je tím určitě ale snížení hodnoty měny, v níž je
nájemné sjednáno.
Obdobně by se postupovalo, navrhuje-li nájemce snížení
nájemného. Opět platí výše uvedené lhůty i písemné
návrhy změn. Upozorňuji, že je nutno doložit, že návrh
změny byl doručen druhému účastníkovi tohoto vztahu
– tedy pronajímatel musí doložit,. že návrh na zvýšení
nájemného byl doručen nájemci, a opačně, nájemce
musí doložit, že návrh na snížení nájemného doručil
pronajímateli.
Uvedené se nepoužije pro určení nájemného u
družstevního bytu. Tam platí stanovy družstva a úprava
sjednaná mezi družstevníky ve stanovách.
To přinesla novela § 696 občanského zákoníku.
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Policejní sloupek přehled za uplynulý
měsíc
Policie pátrá po Velorexu
Policisté z Krásné Lípy pátrají po motorové
tříkolce Velorex s hnědozeleným koženým
potahem. Odcizena byla v Rooseveltově ulici
přímo před domem poškozeného, kterému
vznikla škoda ve výši 100.000,- Kč.
Porvali se před policií
Přímo před služebnou krásnolipské policie a
před dvěma přihlížejícími policisty si troufl 31letý muž z Krásné Lípy napadnout druhého
muže. Toho zezadu silou strčil na budovu
policie, minimálně 2-krát jej udeřil pěstí do
obličeje, chytil jej do kravaty, začal škrtit a táhl
pryč. V dalším mlácení mu zabránili policisté,
kteří rváče zadrželi a ještě téhož dne mu sdělili
podezření pro přečin výtržnictví, za což mu
hrozí odnětí svobody až na dvě léta.
Jeden trest mu nestačí
Mnohočetné pohmožděniny hlavy způsobil 23letý muž z Krásné Lípy jinému, stejně starému
muži, kterého poblíž herny Monako napadl,
povalil na zem a začal ho surově tlouci pěstmi do
hlavy a horní poloviny těla. Chvíli nato byl rváč
policisty zadržen a převezen na krásnolipskou
služebnu policie. Zde si také převzal sdělení
podezření pro přečin výtržnictví, za což mu
hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Trestní
sazba je oproti předchozímu případu vyšší,
neboť mladík byl v minulosti za stejný přečin již
odsouzen.
Řídili opilí
Ve znamení podnapilých řidičů se nesla jedna
úterní noc na počátku října. Krásnolipským
policistům se podařilo chytit hned dva řidiče,
kteří se snažili ve stavu silné opilosti odřídit svá
vozidla. První řídil Mercedes Vito v Krásném Poli
a chvíli před třiadvacátou hodinou nadýchal
přes 1,5 promile alkoholu. Druhého chytili
krátce po půlnoci ve Varnsdorfské ulici, tento
řidič si sedl za volant Volkswagen Passatu se s
více jak dvěma promilemi alkoholu v krvi. Oba si
převzali sdělení podezření pro přečin ohrožení
pod vlivem návykové látky a čeká je soud.
Jak lehce přijít o kolo
Pouhých pět minut stačilo neznámému
pachateli na to, aby odcizil horské jízdní kolo,
které jeho majitelka nechala odložené před
večerkou na náměstí v Krásné Lípě. Škodě, která
dosáhla částky 10 tis. Kč, mohl jistě zabránit
obyčejný lankový zámek v hodnotě stokoruny.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. září
do 16. října evidovali 19 trestných činů a 51
přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor

Krásná
á á Lípa
í
prodá
dá
Škodu
Město Krásná Lípa prodá Škodu Pick Up LXI, rok
výroby 1997, platnost technické způsobilosti
vozidla do 20.9.2012, cena 10 000,- Kč. Více
informací podá vedoucí odboru technických
služeb pí. Hlavová, tel.: 737 662 340.
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Město Krásná Lípa
přijme zaměstnance

Odlehčovací služba
pokračuje

Město Krásná Lípa přijme zaměstnance na pozici
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH –
PEČOVATELKA / PEČOVATEL.
Nástup od nástup od 11/2011, platové zařazení dle
Katalogu prací platného od 1.10.2010 a nařízení
vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služba podporující osoby pečující o osobu
blízkou působí na Šluknovsku od listopadu 2009.
Pro naše klienty je tato služba nedílnou součástí
jejich života, která jim dopomáhá žít ve svém
přirozeném prostředí domova.
Služba je terénní, lze ji sjednat v pravidelných
časech, nebo ji využívat nárazově v případě aktuální
potřeby. Zajišťují ji asistentky, které docházejí do
domácností a zajišťují péči o rodinného příslušníka
se sníženou soběstačností po sjednanou dobu.
Osoba, která o rodinného příslušníka pečuje, tak
získá čas na oddech i zajištění dalších záležitostí.
Služba také předchází psychickému a fyzickému
vyčerpání rodiny.
Odlehčovací služby nabízejí klientovi pomoc
například při oblékání, poskytování stravy, při
osobní hygieně, pohybu, doprovodu do školy či
k lékaři, pomáhají při zájmových aktivitách a při
využití volného času, ale také při zajištění chodu
domácnosti.
Komunitní centrum Kostka p. o. Krásná Lípa
poskytuje službu za finanční podpory MPSV ČR.
Cena služby je 100 Kč za hodinu, může být hrazena
z příspěvku na péči.
Další informace získáte na telefonu: 777291340, na
webových stránkách http//:kostka.krasnalipa.cz.
(E. Oppenheimerová-asistentka
odlehčovací služby)

Požadavky:
- ukončené úplné středoškolské vzdělání - znalost
práce v prostředí MS Office
- pozitivní vztah k seniorům - samostatnost,
spolehlivost a zodpovědnost
- dobré komunikativní a organizační schopnosti
- čistý výpis z rejstříku trestů (dokladovat
u pohovoru) - vzdělání odpovídající zákonu
108/2006 Sb. o sociálních službách
- znalost Standardů či jejich příprava a uvedení do
praxe výhodou
- zkušenosti z oboru výhodou
- řidičský průkaz skupiny B výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené
obálce s označením:
„Výběrové řízení – pečovatel – neotvírat“ do 2.11.
2011 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo
doporučeně poštou na adresu: Město Krásná
Lípa, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6,
407 46 KRÁSNÁ LÍPA .
Více informací na webu města www.krasnalipa.cz.

Údržba veřejné zeleně se pomalu chýlí ke konci
Na přelomu měsíců května a června 2011
vstoupila další skupina zájemců do rekvalifikačního
kurzu „Údržba veřejné zeleně“. Jde již o druhý
běh vzdělávacího akreditovaného programu
realizovaného v rámci projektu „Mám práci“.
Projekt a vzdělávací program je určen lidem
ohroženým na trhu práce, zejména lidem
znevýhodněným (mladiství, osoby vyžadující
zvláštní pomoc apod.)
Již první běh prověřil znalosti, dovednosti a motivaci
zájemců o zvýšení kvalifikace, část z nich po jeho
zdárném ukončení nastoupila do podporovaného
zaměstnání k zaměstnavateli - městu Krásná Lípa.
Devět frekventantů druhého běhu má za sebou
již podstatnou část vzdělávacího programu
zahrnujícího teoretické poznatky i praktické
zvládnutí technologie sázení stromů a parků, péče o
trávníky a dřeviny, údržby mobiliáře a prostranství a
použití sekaček, křovinořezů, nebo motorových pil.
Současně s výukou probíhá rovněž odborná praxe
v oboru údržby veřejného prostranství a zeleně.
Možnost doplnění teoretických znalostí nabídla
také odborná exkurze do dendrologické zahrady a
zámeckého parku v Průhonicích.
Po celou dobu odborného vzdělávání se klienti
účastní motivačních aktivit zaměřených na úspěch

na trhu práce. Zároveň je klientům umožněno
řešit své sociální problémy v odborném sociálním
poradenství, tak aby byly odstraněny nebo
omezeny bariéry, které klientovi brání získat nebo
udržet si zaměstnání (zadluženost, sociální situace,
bydlení atd.).
Pro úspěšné absolventy rekvalifikačního kurzu,
kteří získají osvědčení o rekvalifikaci, budou u
zaměstnavatelů vytvořena na dobu šesti měsíců
podporovaná místa. Projekt probíhá v Krásné Lípě
a bude trvat do 30. 4. 2012.
Projekt „Mám práci“ je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
(Marta Saganová, koordinátor projektu)

U Jetřichovic přibližuje dřevo lanovka
S koncem turistické sezóny začaly v lesích
národního parku lesnické práce spojené s těžebními
zásahy, jejichž smyslem je zejména přeměna
stávajících smrkových monokultur na smíšené
porosty, ale také eliminace cizokrajných druhů,
které potlačují domácí dřeviny. Těžena je borovice
vejmutovka, původem severoamerická dřevina,
která v našich podmínkách vykazuje invazivní
chování. Návštěvníci se v tuto dobu častěji setkají
s těžební a odvozovou technikou. V závislosti na
konkrétních terénních podmínkách správa parku
nasazuje vhodné technologie, aby škody vznikající
v souvislosti s těžbami byly minimalizovány. Správa
národního parku žádá návštěvníky o potřebnou
opatrnost a pochopení pro prováděné práce.
(Tomáš Salov, tiskový mluvčí Správy NP ČŠ)
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Úctu ke stáří
zpříjemnila známá
umělkyně
Již tradičně jsme si v podzimní čas společně
užili příjemnou atmosféru na Dni úcty ke stáří.
Odpoledne 15. října se příjemně přehouplo
do pozdního večera. Všichni přítomní se mohli
občerstvit výbornými koláči a chlebíčky, pochutnat
si na kávě či čaji. Odpoledne nám svým rozhovorem
a recitací zpříjemnila známá umělkyně Gabriela
Vránová. Rozhovor s ní fundovaně vedl Zdeněk
Novák. Po krátké přestávce přišlo na tanec. K tanci
a poslechu nám zahrál Josef Bříško s kolegyní. Na
závěr pěkného odpoledne si každá žena odnesla
dárek, malou kytičku. Za perfektní organizaci a
spolupráci děkujeme všem organizátorům, zvláště
pak členům Sboru pro občanské záležitosti.
(Lucie Hanková)

CEDR se představil v Senátu
Občanské sdružení CEDR – komunitní centrum se
zúčastnilo semináře „Boj se sociálním vyloučením
– příklady dobré praxe“ v Senátu Parlamentu
ČR. V Rytířském sále sešli zástupci samospráv
z regionů, které se s problematikou sociálního
vyloučení potýkají. Seminář se konal pod záštitou
místopředsedkyně Senátu paní Aleny Gajdůškové.
Miroslav Řebíček, předseda sdružení v příspěvku
představil preventivní programy sdružení v Krásné
Lípě a formy spolupráce mezi samosprávou ve
městě a neziskovými organizacemi. „Město Krásná
Lípa aktivně spolupracuje na řešení situace s
mnoha subjekty, které ať již přímo či nepřímo
podporuje. Naše sdružení v přímo v Krásné
Lípě realizuje projekty zaměřené na vzdělávání,

rekvalifikace, podporované zaměstnávání, práci
s dětmi a dobrovolnictví. I přes všechnu snahu si
ale uvědomujeme, že tyto preventivní programy
nejsou všespásné, ale že pomáhají k zlepšení
situace lidí, jichž se sociální vyloučení přímo týká,
ale i většinové společnosti,“ řekl během akce
Řebíček.
Na semináři dále představili své preventivní
programy organizace Kotec o. s., které působí
na Chebsku a Sokolovsku, IQ Roma servis z Brna,
Člověk v tísni o. p. s. , Česká odborná společnost
pro inkluzívní vzdělávání z Broumova a za GAC
vystoupil pan Ivan Gabal.

Kostka otevřela dveře
veřejnosti

Město Krásná Lípa
prodá kolový traktor
Zetor

Celostátní akce Týden knihoven, která je určena
k propagaci četby a knihoven se uskutečnila i v
naší městské knihovně. V týdnu od 3. do 9. října
se v knihovně registrovali zdarma tři noví čtenáři.
Čtenářské amnestie, kdy se mohou vrátit knihy po
určeném termínu bez poplatku z prodlení, nikdo
nevyužil, pravděpodobně také proto, že velká
většina čtenářů vrací knihy včas a bez problémů.

U příležitosti Týdne sociálních služeb v ČR se i v
krásnolipském Komunitním centru konal Den
otevřených dveří. Komunitní centrum navštívilo
sto dvacet jedna lidí, a dvě třídy (8. a 9. třída) naší
základní školy. Pracovníci centra je seznámili s
činností komunitního centra a promítli jim krátký
film Šit kredit zaměřený na dluhovou problematiku.
Celý den byl pro návštěvníky připraven domácí
štrůdl a kdo chtěl, mohl si prohlédnout i celé
prostory komunitního centra. Děti měly k dispozici
výtvarnou dílnu a soutěž o drobné ceny.
K večeru se promítl dokumentární film Já, moje
romská rodina od Woodyho Allena.
Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se na příští
den otevřených dveří v komunitním centru.

(Jindra Malinová)

(Petra Vrajová)

Krásnolipští čtenáři
jsou vzorní

(Marta Saganová)

Město Krásná Lípa prodá traktor kolový ZETOR
6341 SUPER, rok výroby 1997, platnost technické
způsobilosti vozidla do 2. 2. 2015, najeto
cca 10 000 Mh. Prodej bude realizován zájemci s
nejvyšší nabídkovou cenou. Více informací podá
vedoucí odboru technických služeb pí. Hlavová,
tel.: 737 662 340
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Komedie Trumf
V pátek 4. listopadu od 19:00 jste zváni do
Kulturního domu v Krásné Lípě na představení
úspěšné frašky v podání herců divadelního
souboru Karel Čapek z Děčína.

Program kina Krásná Lípa LISTOPAD 2011
SAXANA A LEXIKON KOUZEL
středa 2. 11. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v
kouzelné říši pohádek plné pohádkových bytostí. 90 min. Mládeži přístupno.

MUŽI V NADĚJI

středa 9. 11. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o
chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. 115 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI

středa 16. 11. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Probral se z bezvědomí a vůbec si nic nepamatuje. Jediným vodítkem k jeho minulosti je podivný náramek na zápěstí.
Daniel Craig a Harrison Ford v akčním western, sci-fi thrilleru. 118 min. Mládeži přístupno.

Listopad

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)

Rodičovská výchova
pro děti
AMARI Klub pořádá ve čtvrtek 3. listopadu od
14:00 za účelem prevence vzdělávání a zdraví
Rodičovskou výchovu pro děti. Na téma rodičovská
výchova si bude ve velké učebně Komunitního
centra Kostka s dětmi nejenom z AMARI Klubu
povídat Eva Mánková.

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.

v Domečku Na Kopečku
v Rumburku
Pavel Pavlíček - Rudrakša
Středa 2. listopadu od 19:00. Večer ve stylu
hudby ethno-ambient. Přijďte si se zaposlouchat
do originálních tónů při šálku dobrého čaje.
Radmila Říhová – autorské čtení
Středa 9. listopadu od 19:00. Satirička, lyrička,
v životě spíš komička, nic neváží moje slovo,
čekáte snad na olovo?
Na Kopečku s Ladislavem Šamšou
Středa 16. listopadu od 19:00. Posezení a
povídání s pedagogem, dlouholetým ředitelem
Speciální základní školy v Rumburku, režisérem
a nadšeným fotografem.

Pohádková galerie
řemesel
v Jiřetíně pod
Jedlovou
Provoz Pohádkové galerie řemesel v Jiřetíně
pod Jedlovou bude v zimních měsících
přerušen (od 1.11.2011 do 1.4.2012).
Zajímavá by měla být i plánovaná výstava
na jaro, kdy by měly být k vidění díla
Ing.arch. Vladimíra Cejnara - vyřezávaní
dinosauři a vývoj lidstva.

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci fotografovali?
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. Pro odměnu si tentokrát mohou přijít
Karel Martínek a Zdeněk Novák junior.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 411: Pod farou v
Kyjovské ulici (dříve Schönbűcler Strasse č. 32)
se nalézala vila průmyslníka a krásnolipského
mecenáše Carlla Dittricha. V poválečném období
byla zchátralá část budovy stržena, zbylá část
objektu sloužila i jako sklad civilní obrany a na
konci minulého století byla zbouraná i tato část.
Která instituce dnes sídlí v budově na obrázku.
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MŠ Brouček děkuje
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.

Sportovní olympiáda mateřských školek
Slibuju!!! To byl pokřik, který se jedno pěkné
podzimní odpoledne rozezněl sportovním
areálem jako odpověď na olympijský slib, který
složili sportovci hned tří mateřských školek a
sdružení Včelka. Ten den se sportovní areál otřásal
v základech - sešlo se tu mnoho malých sportovců
se svým dospěláckým doprovodem, který šel svým
nejmenším příkladem a statečně překonal všechny
připravené disciplíny.
Po slavnostním „olympijském slibu“ před
olympijskou vlajkou a zástavami svých školek se
každý vrhnul do atletických sportovních disciplín
– běhu, hodu, skoku, střílení na bránu a spoustě
dalších čistě „olympijských sportů“. K hladkému
průběhu přispěli svou pomocí i školáci z devátých
tříd, kteří trpělivě vysvětlovali svým malým
kamarádům, co mají kde dělat a pomáhali kde se
dalo. Za to jim patří dík.
O dvě hodiny později stanuli na stupních vítězů
první sportovci, ale vítězi byli v pravém slova smyslu
úplně všichni, kdo neváhali a přišli si zařádit a taky
trošku poznat smysl OH – hrát fair play, sportovat
pro radost a utužovat přátelství. Odměněni byli
samozřejmě všichni malí olympionici - okusili
ten opojný pocit s medailí okolo krku, kterou si
zároveň se sladkou odměnou upečenou našimi
kuchařkami odnášeli jako památku na první velkou

školkovou olympiádu. Sladkou tečkou byly zároveň
tři nádherné koláče vyzdobené olympijskými
kruhy, které nám věnovala jedna českokamenická
pekárna. Mňam!!!!
Už se všichni společně těšíme na zimu a sníh,

abychom mohli rozpoutat pravou zimní
Sáňkyjádu!!! Tak sportu zdar a pochvalu všem
zúčastněným!
(Za kolektivy všech školiček D.Lehoczká

Aktivní rodič neplatí
V loňském školním roce občanské sdružení RPŠ
vyhlásilo soutěž „Aktivní rodič neplatí“, která si
kladla za cíl přitáhnout více zájem rodičů o dění ve
škole. Soutěž spočívala ve sbírání bodů za aktivní
účast rodičů nejen na třídních schůzkách, ale i
akcích školy, pomoci při přípravě akcích ve své
třídě, či za sponzorskou činnost, zapojení se např.
do přípravy školního plesu apod…Třída, která by
takto nasbírala nejvíce bodů by byla v následujícím
roce osvobozená od platby příspěvků RPŠ na další
rok, získala lepší pozici při rozdělování finančních

Malí velcí plaváčci…
I letos zahájila ZŠ a MŠ Krásná Lípa plaveckou
výuku, které se účastní MŠ Motýlek, MŠ Sluníčko
a žáci 3. a 4. tříd, kteří mají plaveckou výuku ve
školních osnovách.
Opět se jezdí každou středu. Výuka bude ukončena
30. listopadu. Pro žáky základní školy je závěrečná
hodina výzvou, protože se konají závody a děti
mohou ukázat, jak dobří plavci jsou. O výsledcích se
dočtete v prosincovém Vikýři. Vzhledem k tomu, že
již byla úspěšně dokončena rekonstrukce bazénu
ve Varnsdorfu, jezdí se letos tam.

(m.alf)

příspěvků na školní výlet a navíc by těžila z
veškerých výhod, které sdružení škole poskytuje –
jako jsou například příspěvky na taneční, lyžařský
výcvik atd. zcela bezplatně!
Bohužel se však tato soutěž nepotkala s odezvou
jakou bychom od rodin školáků očekávali a tak jsme
se začátkem nového školního roku tuto aktivitu
zrušili. Rodiče pro školu – to je název sdružení, které
- tak jak to má v názvu - ve spolupráci s vedením
školy stále hledá jak cestu rodin ke škole vylepšit.
Možná bychom přivítali náměty Vás, rodičů ,

kterých se to vzhledem k povinné docházce Vašich
ratolestí na mnoho let dopředu týká. Zamysleme se
společně: vidíme jen nedostatky a žehráme ve škole
na to, či ono nebo se snažíme přijít s naší „troškou
do mlýna„ a pomoci kde je třeba?Vždyť od školy
často neočekáváme jen, že děti něčemu naučí, ale
v mnoha případech, že děti za nás sama vychová.
A tento úkol připadl přece jenom nám – rodičům.
Pojďme se tedy zajímat a pomáhat!!!
(D.Lehoczká, předsedkyně sdružení RPŠ)

27. října 2011

strana 7

Nejmladší zápasníci exelovali
Tradiční turnaj pro talentovanou mládež (pro chlapce a děvčata prvních a
druhých tříd) v zápase řeckořímském se i za účasti krásnolipských talentů konal
v Meziboří. Turnaj byl až překvapivě, co do počtu závodníků, tak i do kvality
bojů a do počtu oddílů, skvěle obsazen. Na turnaji startovalo 152 závodníků z
13-ti českých a tří německých oddílů. Naší nejmenší, pro které to byl skutečně
křest ohněm, šli do jednotlivých střetnutí bez bázně a s bojovým duchem a
touze po vítězství.
Slzičky v očích byly pouze při případných, ale hlavně minimálních prohrách.
Umístění našich chlapců a dívky:
2. Hubáček Matěj
stříbrná medaile
3. Bouzek Filip
bronzová medaile
3. Vosátka Daniel
bronzová medaile
3. Bartoňová Simona
bronzová medaile
4. Hodek Ondřej
5. Hučko Ladislav
5. Máj Jan

Ve vloženém závodě pro mladší žáky a žákyně jsme měli pět želízek v ohni Jana Kubáně, Františka Čapka a Roberta Ledvinku – mezi chlapci a Barboru
Kučerovou a Denisu Horákovou mezi děvčaty. Všichni potvrdily, že patří mezi
ty nejlepší.
Umístění našich žáků a žákyň:
40 kg
3. místo
Kubáň Jan
44 kg
2. místo
Čapek František
70 kg
3. místo
Ledvinka robert
59 kg
1. místo
Kučerová Barbora
70 kg
2. místo
Horáková Denisa
V hodnocení družstev, jak již bylo zmíněno, chlapci a děvčata potvrdili, že oddíl
z Krásné Lípy má v ČR zvuk a začíná být ozdobou turnajů. Celkově jsme skončili
na krásném 3. místě. Za sebou jsme nechali taková družstva jako jsou Olymp
Praha, SK Jihlava nebo Chomutov.
(Jan Durec)

Podzimní část jim vynesla druhé místo
Poslední lletošní
t š í zápas
á
ffotbalové
tb l é přípravky
ří
k se
odehrál v sobotu 15. října v Jiříkově. Ručička na
venkovním teploměru ukazovala bídných – 5°C, a
tak jsme si říkali, už aby to bylo za námi. K prvnímu
zápasu proti nám nastoupil Velký Šenov. Ale kluci
byli ztuhlí stejně jako tráva pod jejich nohama. Takže
jsme prohráli. Ale hned při hře se Šluknovem se
situace zlepšila – kluci povolili a naprosto fotbalově
zabojoval Honzík Taibl – naše nová posila - a dal
si první branku. Spolu s ním si zaslouží obrovskou
pochvalu všichni nejmenší, kteří chvílemi hráli
daleko lépe, než naši „staří“ dobří borci. Pak jsme
hráli proti Jiříkovu a to prostě nešlo. Výsledek tomu
také odpovídal. Naštěstí jsme neschytali žádnou
branku od nich. Zásluhu na tom měl Robert, který
bránil, jak nejlépe mohl.Závěrečný souboj jsme
sehráli s Mikulášovicemi. V tomto zápase se doslova
vyřádili skoro všichni. Odpovídají tomu i nastřílené
branky.
Brána: Robert Kurz, hráči: Adam Pešek, Jára Svátek,
Honzík Taibl, Jára Indrák,Tomáš Alfery, Vlastík
Šmalcl, Péťa Kaštánek, Erik Kuruc, Míša Štěrba.
Zápasy:
SK Plaston Šluknov „A“ – TJ Krásná Lípa
0:2
(Tomáš Alf - 1, Honzík Taibl -1)
Spartak Jiříkov – TJ Krásná Lípa
0:0
SK Velký Šenov – TJ Krásná Lípa
1:0
Spartak Mikov Milkulášovice – TJ Krásná Lípa 2 : 4
(Tom Alf – 1, Péťa Kaštánek -1, Adámek Pešek -1,
Honzík Taibl - 1)
Pokračovat v satelitních turnajích se bude opět na
jaře. Kluci mají slušně našlápnuto, a tak doufejme,

Šenovu
„šlápnout
žže se jještě
ště více
í pokusí
k í Velkému
V lké
Š
š
na paty“a zaútočit na první pozici. (m.alf)

Sportovní areál Českého Švýcarska
- výňatek z ceníku zima 2011/12
Nově si ve Sportovním areálu Č
Českého ŠŠvýcarska
v Krásné Lípě můžete zakoupit klubové karty.
Například karta v hodnotě 10 000 Kč vám umožní
hrát na areálu tenis po celý rok (platí od zaplacení
karty), a to jak na venkovních kurtech tak i v
nafukovací hale. Ke hře si můžete zdarma přizvat

hosta, to znamená, že v případě dvouhry za kurt
nebudete platit nic. V případě čtyřhry to vychází na
½ z ceny za pronájem kurtu. Více informací najdete
v provozním řádu nebo Vám je rádi poskytnou
správci areálu na tel.: 608 522 871.
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 17. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 12.10.2011
I. Hlavní program
Kontrola plnění úkolů RM - Usnesení RM č. 17 - 01
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů 16. RM předloženou
tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou.
Závěry z 6. ZM ze dne 21. 9. 2011 - Usnesení RM č. 17 - 02
RM projednala závěry vyplývající z 6. zasedání ZM ze dne 21. 9.
2011 a ukládá:
1) vedoucímu odboru VIŽP Ing. Jiřímu Rousovi zabývat se
poškozením zídky odtoku z Cimráku ve vztahu ke správci toku a
vodoprávnímu úřadu
2) Karlu Marešovi zabývat se opravou propustku pod silnicí SÚS
ÚK ve Vlčí Hoře a vyzvat SÚS ÚK k opravě propustku u č. p. 148 ve
Vlčí Hoře
3) vedoucí finančního odboru Bc. Dagmar Mrázové zabývat se ve
spolupráci s KČT financování obnovy památníku v Zahradách
4) tajemnici MěÚ Mgr. Lucii Hankové poděkovat panu Zdeňkovi
Novákovi za jeho aktivity pro město
5) vedoucímu odboru VIŽP Ing. Jiřímu Rousovi, aby ve spolupráci
s komisí výstavby, plánování a ŽP prosazoval zachování záměrů
města v návrhu územního plánu města a aby navrhl opatření ve
vztahu ke zmírnění omezení zájmů ochrany přírody při zpracování
územního plánu města.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 17 - 03
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 400/2 část o výměře 500 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3093 část o výměře 125 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1592/2 část o výměře 45 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1592/1 část o výměře 420 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 44 část o výměře 172 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1085 o výměře 1012 m2, k. ú. Krásná Lípa
Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 17 - 04
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č.
98/23/70/020 (nájemce Lubomír Hryzák, Rybniště), kterým
veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na
Margitu Hryzákovou, Krásná Lípa, Nemocniční 30.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 17 - 05
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 98/23/70/37
(nájemce Josef Pištora, Krásná Lípa, Nemocniční 12) k 31. 12. 2011.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 17 - 06
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2011/23/251 (nájemce Vladimír Shejbal, Krásná Lípa, Krásný Buk 65) k 31. 12.
2011.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 17 - 07
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/23/17017 (nájemce Jana Zemanová, Krásná Lípa, Školní 9) k 31. 12.
2011.
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 17 - 08
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 43/17 část o výměře 36 m2, k. ú. Zahrady;
p. p. č. 1931/17 o výměře 331 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 251/1 část o výměře cca 1000 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1523 část o výměře cca 190 m2, k. ú. Vlčí Hora
Bezúplatný převod pozemku - Usnesení RM č. 17 - 09
RM vyhlašuje záměr města převést pozemek:
p. p. č. 321 část o výměře 18 m2, k. ú. Krásná Lípa
Směna pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 17 - 10
RM doporučuje ZM neschválit směnu p. p. č. 261/3 za p. p. č. 261/53
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy se Zbyslavem Hofmanem, Varnsdorf,
Svatopluka Čecha 2982.
Směna pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 17 - 11
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 594/2 o výměře 803 m2,
p. p. č. 596 o výměře 457 m2, p. p. č. 1058/1 o výměře 283 m2, p.
p. č. 585/2 o výměře 930 m2, p. p. č. 586/2 o výměře 1116 m2, p.
p. č. 586/1 o výměře 885 m2, p. p. č. 585/1 o výměře 518 m2, p. p.
č. 1058/2 o výměře 239 m2, p. p. č. 589/1 o výměře 361 m2, p. p.
č. 588 o výměře 1752 m2 a část p. p. č. 1057/2 o výměře 481 m2,
vše k. ú. Krásný Buk za p. p. č. 2136/1 o výměře 6720 m2 a p. p. č.
2136/5 o výměře 1229 m2, vše k. ú. Krásná Lípa.
Odkoupení pozemků od Povodí Ohře, s. p.
Usnesení RM č. 17 - 12
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 3059/2 o výměře 255
m2, p. p. č. 3058/1 o výměře 34 m2, části p. p. č. 3058/2 a části p.
p. č. 3059/1, vše k. ú. Krásná Lípa od Povodí Ohře s. p. Chomutov.
Prodloužení termínů smlouvy o budoucí smlouvě kupní
Usnesení RM č. 17 - 13
RM projednala žádost Jiřího Moravce, Varnsdorf, Partyzánů 1615 o
prodloužení termínu dodání stavebního povolení a kolaudačního
rozhodnutí dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o koupi
nemovitosti č. 2009/40/15-54 o 1 rok (tj. do 25. 9. 2012, resp. 25.
3. 2015) a doporučuje ZM tuto žádost schválit za podmínky složení
další kauce ve výši 5 000 Kč.
Vyjádření z hlediska ÚP - Usnesení RM č. 17 - 14
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 634/5, k. ú. Krásný Buk z hlediska
územního plánu pro potřeby PF ČR.

Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 17 - 15
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2011/25/29250 na byt č. 22, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 s Hanou
Vrabcovou k 30. 11. 2011 za podmínky, že nejpozději k 30. 11.
2011 bude uzavřena od 1. 12. 2011 nájemní smlouva s novým
nájemníkem bytu. V opačném případě skončí nájem bytu
uplynutím výpovědní doby k 31. 12. 2011. RM schvaluje vrácení
kauce ve výši 5 000 Kč v případě, že k době ukončení nájmu budou
splněny všechny podmínky uvedené v Dohodě o kauci.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 22, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6 - Usnesení RM č. 17 - 16
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 11. 2011 byt
č. 22, 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 - dohoda o ukončení nájemní smlouvy v Domě s
pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 17 - 17
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2006/25/2737 na byt č. 18, Krásná Lípa, Nemocniční 1156/16 s Marií
Zámyslickou k 31. 10. 2011.
Pronájem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou,
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa - Usnesení RM č. 17 - 18
RM schvaluje pronájem bytu č. 18 v domě s pečovatelskou službou
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Květa a Josef Zajícovi, Pražská 450/48, Krásná Lípa
2. Ludmila Hrubešová, Křinické nám. 13/15, Krásná Lípa
3. Jiřina Nachtmannová, Frindova 979/4, Krásná Lípa a to od 1.
11. 2011.
Byty - pronájem - byt č. 21, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 17 - 19
RM schvaluje pronájem bytu č. 21, Krásná Lípa, Nemocniční
1137/6, Olze Bydžovské bytem Rumburk, Královská 8. Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 24, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 17 - 20
RM schvaluje pronájem bytu č. 24, Krásná Lípa, Nemocniční
1137/6, Martinovi Chroustovi bytem Krásná Lípa, Nemocniční
1092/2a. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - pronájem - byt č. 25, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 17 - 21
RM schvaluje pronájem bytu č. 25, Krásná Lípa, Nemocniční
1137/6, Alžbětě Mikové bytem Krásná Lípa, Komenského 568/4.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady
Zábor veřejného prostranství - Usnesení RM č. 17 - 22
RM schvaluje firmě KLEMPÍŘSTVÍ NOVÁK, Havlíčkova 3391,
Varnsdorf zábor veřejného prostranství na Křinickém náměstí
u objektu čp. 14/16 z důvodu opravy střešního pláště. Zábor
bude probíhat od 17. 10. 2011 do 28. 10. 2011 v rozsahu 60 m2
pro stavbu lešení (podchodu), 4 parkovací místa pro techniku a
podmínek dle přílohy.
Sponzorský dar - psí útulek - Usnesení RM č. 17 - 23
RM se seznámila se žádostí paní Kateřiny Vojáčkové, která
provozuje psí útulek v Krásném Lese o pomoc při rekonstrukci
kotců a rozšíření počtu umístěných psů. RM neschvaluje poskytnutí
příspěvku na rekonstrukci psího útulku.
III. Různé
Byty - pozastavení vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 17 - 24
RM pozastavuje záměr obce uvedený v usnesení RM č. 12 - 22 z 8.
6. 2011 pronajmout byt č. 3, Krásná Lípa, Křinické náměstí 14/16
do doby ukončení rekonstrukce střechy na objektu a případné
rekonstrukce poškozené části bytu.
Byty - zrušení usnesení - Usnesení RM č. 17 - 25
RM ruší usnesení RM č. 15 - 11 z 24. 8. 2011 z důvodu nezájmu
žadatele.
Byty - oprava administrativní chyby - byt č. 20, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 17 - 26
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení RM č. 16 - 14
ze 7. 9. 2011. Text se nahrazuje větami:
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat byt č. 20, Krásná
Lípa, Nemocniční 1149/12a. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (cca 30
m2, sazba nájemné 14,08 Kč/m2). Kauce 23 000 Kč před podpisem
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy v případě splácení
kupní ceny ve splátkách. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Podmínkou nájmu bytu je uzavření budoucí kupní smlouvy při
splnění jedné z možností:
1) Uhrazení kupní ceny bytové jednotky v plné výši před podpisem
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.
2) Splacení kupní ceny bytové jednotky v 96 měsíčních anuitních
splátkách.
Byty - pronájem - byt č. 3, Krásná Lípa, Pražská 450/48
Usnesení RM č. 17 - 27

RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Krásná Lípa, Pražská 450/48,
Herákové Marice bytem Krásná Lípa, Pražská 450/48 na dobu
určitou od 13. 10. 2011 do 31. 12. 2011.
Pronájem p. p. č. 101, 102 a st. p. č. 87/1, vše k. ú. Krásná
Lípa - Usnesení RM č. 17 - 28
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č.
2010/23/15-324, nájemce Český rybářský svaz, MO Krásná Lípa,
kterým se do smlouvy doplňují pozemky p. p. č. 101 o výměře 165
m2, p. p. č. 102 o výměře 102 m2 a st. p. č. 87/1 o výměře 323 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 17 - 29
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene s firmou Telefonica Czech Republic, a.s. IČ
60193336, Za Broumovkou 266/2 140 22 Praha, týkající se uložení
ochranné trubky HDPE33 pro optický kabel v ulici Nemocniční s
tím, že bude respektována stávající zeleň.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 17 - 30
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ 24729035,
Teplická 874/8, 40502 Děčín, týkající se uložení zemního kabelu NN
do pozemků města z důvodu výstavby nové elektro přípojky pro
objekt Sněžná 57.
Žádost o zachování kanalizační přípojky v pozemku města
Usnesení RM č. 17 - 31
RM schvaluje žádost Zuzany Hejdukové, Kyjovská 407, Krásná Lípa,
a Libuše Steckerové, Rooseveltova 930, Krásná Lípa o zachování
vedení kanalizační přípojky v pozemku p. p. č. 296/2, k. ú. Krásná
Lípa, a zřízení věcného břemene za podmínky, že žadatelky
předloží souhlas provozovatele odpadních vod (SČVaK) a souhlas
budoucího majitele pozemku, schváleného na ZM usnesením č.
6-09/2011 vše v termínu do 30. 11. 2011.
Zajištění přístupu k rekreačním objektům Krásný Buk č.e.
97 a 99 - Usnesení RM č. 17 - 32
RM ukládá Karlu Marešovi zjistit možnost a podmínky získání části
pozemku p. p. č 699 do vlastnictví města, přes který je zajištěn
přístup k rekreačním objektům Krásný Buk č. e. 97 a 99.
Oplocení pronajatého pozemku dle smlouvy 2011/23/15338 - Usnesení RM č. 17 - 33
RM souhlasí s provedením oplocení části pozemku 258/1, k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy, nájemci Pavlu Daňkovi, bytem Pobřežní 15,
Jablonec nad Nisou za podmínky, že žadatel provede oplocení na
své náklady v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění
a při ukončení nájmu odstraní oplocení bez nároku na náhradu.
Oplocení pronajatého pozemku a stavba zahradní kůlny
Usnesení RM č. 17 - 34
RM souhlasí s žádostí paní Anny Krčkové, Nemocniční 11, Krásná
Lípa, o oplocením pronajatých pozemků p. p. č. 1166/6 a 1166/2,
k. ú. Krásná Lípa a se stavbou zahradní kůlny na jmenovaných
pozemcích v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění
s tím, že v případě ukončení nájmu žadatelka uvede pozemky do
původního stavu bez nároku na náhradu za plot a kůlnu.
Dohoda o poskytnutí příspěvku na nově vytvořená
pracovní místa - Usnesení RM č. 17 - 35
RM schvaluje Dohodu o poskytnutí příspěvku na nově vytvořená
pracovní místa pro absolventy rekvalifikačního kurzu s občanským
sdružením CEDR - komunitní centrum, o.s., Krásná Lípa, Křižíkova
918/31, v projektu Mám práci, dle předloženého návrhu.
Soutěž ve sběru PET lahví - Usnesení RM č. 17 - 36
RM schvaluje za vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví ve školním
roce 2011/2012 v ZŠ Krásná Lípa předat ceny pro nejlepší třídy a
jednotlivce.
Třídy:
1. místo 3 000 Kč
2. místo 2 000 Kč
3. místo 1 500 Kč
Jednotlivci:
1. místo cena v hodnotě 800 Kč
2. místo cena v hodnotě 500 Kč
3. místo cena v hodnotě 300 Kč
4. - 25. místo ceny v celkové hodnotě 3 000 Kč, rozdělených volným
výběrem soutěžících - pořadí podle počtu odevzdaných lahví.
Soutěž bude uzavřena v červnu 2012.
Terénní služba - Usnesení RM č. 17 - 37
RM schvaluje podání žádosti města Krásná Lípa o dotaci
na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR do programu A poskytování sociálních služeb pro rok 2012 na zajištění terénní
služby, dle předloženého návrhu.
Podání žádosti o dotaci Amari - terénní programy
Usnesení RM č. 17 - 38
RM projednala Zprávu o dlouhodobé činnosti terénního pracovníka
a schvaluje podání žádosti o dotaci Amari - terénní programy pro
rok 2012 v celkové výši 333 000 Kč na Radu vlády pro záležitosti
romské menšiny.

RM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 4-19/2011 spoluúčast
města Krásná Lípa do výše 100 000 Kč, která bude čerpána z
rozpočtové rezervy městského rozpočtu.
Podání žádosti Města bez hranic - Usnesení RM č. 17 - 39
RM schvaluje podání žádosti města Krásná Lípa o dotaci na
realizaci projektu Města bez hranic do Česko-německého fondu
budoucnosti pro rok 2012 dle předloženého návrhu.
Podání žádosti pro zajištění Odlehčovací služby a Sociálně
aktivizační služby - Usnesení RM č. 17 - 40
RM bere na vědomí podání žádosti p.o. Kostka Krásná Lípa o dotaci
na Odlehčovací služby a na Sociálně aktivizační služby ze státního
rozpočtu pro rok 2012 pro poskytovatele sociálních služeb do
programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Komise rady města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 17 - 41
RM projednala a schvaluje rozdělení kompetencí členů RM v
jednotlivých komisích.
RM projednala nominace a ukončení členství v komisích
rady města Krásná Lípa a jmenuje jejich předsedy a členy dle
předloženého návrhu.
Směrnice č. 5 - Usnesení RM č. 17 - 42
RM schvaluje změnu směrnice č. 5 Pohledávky, opravné položky
k pohledávkám, vyřazování pohledávek města Krásná Lípa dle
předloženého návrhu.
Vrácení příspěvku - Usnesení RM č. 17 - 43
RM bere na vědomí výsledek kontroly přidělování finančních
příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné
činnosti a práci s mládeží za rok 2010, kterou provedl Finanční
výbor zastupitelstva města Krásná Lípa a na základě zjištěného
porušení pravidel schvaluje vrácení částky 5 000 Kč od ČSOP TILIA
Krásná Lípa.
Prodej vozidla Pickup - Usnesení RM č. 17 - 44
RM schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Pickup, RZ: DCA 71-43
za cenu 10 000 Kč.
Likvidační komise - Usnesení RM č. 17 - 45
RM schvaluje návrh na likvidaci a odprodej majetku města Krásná
Lípa dle předloženého návrhu.
Program kina a plán akcí v KD na měsíc říjen a listopad
2011 - Usnesení RM č. 17 - 46
RM schvaluje program kina a plán akcí na měsíce říjen a listopad
2011 dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města - Usnesení RM č. 17 - 47
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem
Ivanem Jaklem za měsíc srpen a září 2011, dle předloženého
návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- pozvánka pro pana prezidenta republiky na oslavu založení
Klubu českých turistů v Krásné Lípě,
- dopis panu premiérovi od občanů města Krásná Lípa ze dne 1. 9.
2011,
- dopis panu premiérovi - výzva týkající se návštěvy Šluknovského
výběžku ze dne 12. 9. 2011,
- pozvánka na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne 7.
10. 2011,
- zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne 13. 5.
2011,
- dopis od starosty města Hluboká nad Vltavou - žádost o opravu
drobných sakrálních památek,
- neakceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR na projekt Varovný
protipovodňový systém pro město Krásná Lípa,
- evidovaní uchazeči o zaměstnání,
- pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 6.
2011,
- návrh výstavby dětského hřiště,
- strategie rozvoje Děčínska do roku 2015,
- projekt LusatiaPark na území Fukovského výběžku,
- dopis občanů města Krásná Lípa - nesouhlas s povolením stavby
kabelové přípojky,trafostanice a vedení NN,
- návštěvnost městské knihovny a internetu v Krásné Lípě.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne
7. 9. 2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne
26. 9. 2011,
- zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne
27. 9. 2011,
- zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 29. 9. 2011,
- zápis z jednání Finančního výboru ze dne 5. 10. 2011,
- zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 4.
10. 2011,
- zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze dne 29. 9. 2011,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 10. 2011.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459,e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 820. Sazba a tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o. Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

