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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 24. ledna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 10. ledna

4,- Kč

Veřejná služba z pohledu krásnolipské radnice
Rozhodnutí – zrušení povinného výkonu tzv. veřejné služby, na které
potřebovali velmi nadstandardně placení soudci Ústavního soudu skoro rok,
se u nás příliš neprojeví.
Veřejná služba totiž stejně moc nefungovala. Původní systém, který obsahoval
jisté motivační prvky s možností přivýdělku, byl počátkem roku nahrazen
novým. Nejprve však stát všem bez rozdílu navýšil v lednu dávku hmotné
nouze. Právě o tolik, kolik dříve činila ona motivace. Dostat něco za nic, na to se
lehce zvykne. Nám ostatním se to někde vezme. A nazve se to reformou. To je
pak ten úsporný státní rozpočet.
V prostředí chaotického a zbrklého zavádění nových sociálních zákonů, kdy se
převáděly agendy z pověřených obcí na úřady práce, se jaksi vytratil původní
cíl a smysl. Totiž, najít v evidenci dlouhodobě nezaměstnaných osoby, které
sociální systém zneužívají, donutit je alespoň k nějaké aktivitě - odpracovat
maximálně 20 hodin týdně ve prospěch obce, společnosti, komunity. A pokud
ji odmítnou, tak je potrestat vyřazením z evidence a odebráním části sociálních
dávek. Proti tomu nikdo z nás asi nic nemá!
Realizace tohoto opatření v režii státu však byla trapná. Začalo to dodnes řádně
nefungujícím počítačovým systémem, ve kterém se nedalo najít vlastně nic,
pokračovalo to zmatkem se vstupními zdravotními prohlídkami a nejasnostmi
kolem vymahatelnosti odpovídajícího pracovního výkonu, atd.
A jak to tedy dopadlo?
Přesto, že jsme o zařazování klientů velmi aktivně usilovali, požadovali jsme
80 osob (nezaměstnaných ve městě máme cca 270) výsledek byl zoufalý.

Noc mistrů na Pražském hradě
i za účasti KBC Krásná Lípa
Před Vánoci ve Španělském sále Pražského hradu v rámci akce VII. Noc mistrů
2012, vyhlašovala Česká unie bojových umění nejlepší sportovce v bojových a
silových sportech.
Mezi nejlepšími se na pódiu v reprezentačních prostorách objevila i šestice
borců z krásnolipského kickboxového klubu pod vedením Milana Duška.
Ocenění si postupně převzali mistři světa Lukášek Hudler, Michal Málek,
Michal Adámek, Petr Hodek a za nepřítomného Ládika Grunzu ocenění převzal
vedoucí oddílu vicemistr světa Milan Dušek. Ten si zároveň převzal Čestné
uznání za zásluhy a rozvoj kickboxu 2012.
Je to mimořádný úspěch krásnolipských sportovců, který je zároveň i vynikající
propagací nejen kickboxového klubu, ale i města Krásná Lípa. Všem borcům za
to patří velké poděkování!
(jk)

Za celý rok se úřadu práce podařilo, do výkonu u města Krásná Lípa zařadit
32 osob. Pracovní výkon více než poloviny z nich byl naprosto nevyhovující.
Několik se jich ani do práce nedostavilo. Významná část z nich vždy v den
nástupu onemocněla. Jiní si našli pro výkon veřejné služby pohodlnějšího
poskytovatele, např. klubovnu jednoho místního občanského sdružení. Mnozí
nezaměstnaní před úřední mocí zdatně kličkovali, v paragrafech (některých) se
vyznají výborně. A rozhodně se zorientovali rychleji než oni ústavní soudci.
Celkem 15 osob pracovalo dobře. Ti si zaslouží uznání. Pokusili jsme se pro
ně, ve spolupráci s úřadem práce zajistit, jako jistou formu odměny, alespoň
navazující krátkodobé dotované zaměstnání u našich Technických služeb.
Nutno však říci, že se nejedná o osoby, které by sociální systém zneužívali.
Všichni již v minulosti u města pracovali, jen prostě a jednoduše v místě, kde je
20 % nezaměstnanost, práci skutečně nenašli a hned tak nenajdou. Tady se stát
opět minul cílem. Je neuvěřitelné, jak mohou na ministerstvech a v Parlamentu
vznikat takto nedomyšlené, nekoncepční a chybné zákony. S podobnými
výkony bychom na radnici dlouho nevydrželi.
(J. Kolář)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 14.1. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
17.1. 2012 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 28.1. 2013 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30.1. 2013 v Krásné
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na
TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a 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.
Zimní svoz odpadových nádob - od 1.10. až 31.3.2013 jde o známky červené a bílé = každý týden.

Co s vánočním
stromkem až doslouží?
Použité přírodní vánoční stromky můžete odkládat
v blízkosti barevných kontejnerů u tzv. separačních
hnízd. Obyvatelé sídliště v Nemocniční ulici je mohou odkládat i u kontejnerů na běžný komunální
odpad.
Stromky odkládejte tak, aby neomezovaly přístup
k odpadovým nádobám a nebyly větrem roznášeny po okolí! Budou průběžně odváženy pracovníky
Technických služeb města.
Zároveň je možné odkládat stromky přímo v areálu
TS, kde budou soustřeďovány a následně zpracovány štěpkovačem. Vzniklá štěpka bude dále využita v sadových úpravách.
(jk)
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Počasí v Krásné Lípě v listopadu 2012
Listopad roku 2012 byl v Krásné Lípě po teplotní
stránce normálním měsícem. Maximální teplota padla 20.11 7,2°C, minimální teplota klesla na
-4,3°C. Teploty se v průběhu celého měsíce dostávaly v maximech kolem +6°C. V minimech nejčastěji kolem +2°C. V sedmi případech klesla minimální
ranní teplota pod bod mrazu. Výjimku tvořil poslední listopadový den, kdy se teplota držela pod
bodem mrazu celý den. Srážkově byl listopad nadnormální. Nejvíce srážek napadlo v první a ve třetí
dekádě. Celkově napadlo 91,7 mm. Srážky byly v
drtivé většině dešťové, jen v poslední listopadový
den sněhové. Loňský listopad, co se týká srážek byl
nadnormální. Ten předloňský (2011), byl pro změnu
beze srážek, za celý měsíc nespadla ani kapka. Úhrn
srážek byl sice 0,7 mm, ale jednalo se o srážky z mlh
či rosy, které se však počítají také.

Sbírej a vyhraj
V
rámci
podpory
zpětného
odběru
elektrospotřebičů se město Krásná Lípa připojilo k
soutěži organizované společností Asekol. Vyřazené
kompletní elektrospotřebiče odevzdávejte ve
sběrném dvoře Technických služeb u p. Kamberské, kde obdržíte i otisk soutěžního razítka.
Soutěžní letáčky jsou ve Vikýři z 8. listopadu 2012,
na technických službách u pí. Kamberské, na MěÚ
u pí. Chroustovské (dveře č.5) nebo ke stažení na
www.krasnalipa.cz. Uzávěrka soutěže je 28. února
2013.

Listopad 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota
4,3°C
3,0°C
3,1°C
Maximální teplota
7,2°C
14,0°C 15,3°C
Minimální teplota
-4,3°C
-3,5°C
-14,1°C
Maximální vlhkost
100%
100 %
100%
Minimální vlhkost
61%
20%
54%
Maximální poryv větru 17,2 m/s 14 m/s 17 m/s
Úhrn srážek
91,7 mm 0,7mm 80 mm

5,1°C
11,1°C
-3,5°C
100%
52%
22 m/s
49 mm

Počet dnů arktických (maximální teplota nevystoupila nad -10°C) : 0
Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 7
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Upozornění pro občany
Zahrad
Z důvodu nízkého využití separačních kontejnerů
umístěných na parkovišti u Pharmingu v Zahradách došlo k jejich přemístění. Nyní nově najdete
kontejnery na papír a plast v prostoru parkoviště
před restaurací Vlčárna.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení,
donést podklady k žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním
zákaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí
Vždy ve středu:
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin

Krásná Lípa hledá
zaměstnance
- Krásná Lípa vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na
obsazení pracovní pozice – referent společné
státní správy a samosprávy do odboru výstavby,
investic a životního prostředí – odpadové hospodářství. Uchazeč podá písemnou přihlášku v
uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení
- referent odboru výstavby, investic a životního
prostředí – neotvírat“ do 31.1. 2013. Více informací na webu města www.krasnalipa.cz.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 12. – 13. 1. 2013 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, tel.: 737 501 440
- 19. – 20. 1. 2013 MUDr. Sýkorová Zdena , Tylova 650/17, Děčín II, tel.: 412 516 711
- 26. – 27. 1. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

- Krásná Lípa přijme zaměstnance na pracovní pozici – provozní elektrikář.
Požadavky: ukončené vyučení v oboru, řidičský
průkaz sk. C, osvědčení dle §7 vyhl. Č. 50/78 Sb. o
odborné způsobilosti v elektrotechnice – samostatná činnost na el. zařízení do 1000V vč. Hromosvodů, praxe min. 3 let v oboru, dobré organizační
schopnosti, schopnost samostatného rozhodování. Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „pracovní pozice – provozní elektrikář – neotvírat“ do 15.1. 2013. Více
informací na webu města www.krasnalipa.cz.
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Policejní sloupek
přehled za prosinec
2012
Že by toužil pracovat?
Případ vloupání do dílny ve Vlčí Hoře šetří
krásnolipští policisté. Došlo k němu na začátku
měsíce prosinec. Neznámý pachatel po vypáčení
dveří odcizil množství elektrického nářadí v
hodnotě 45 tisíc korun. Za krádež mu hrozí odnětí
svobody až na dvě léta.
Dřina, která mu vynese dva roky
Ve večerních hodinách se v Rooseveltova ulici
18 pokusil neznámý pachatel odcizit dvou set
kilogramovou kovadlinu včetně masivního špalku,
ke kterému byla připevněna. Tu nejprve naložil
na sáně, které pod tíhou kovadliny po několika
metrech rozlámal. Poté jí přeložil na druhé sáně,
ale i tento pokus po dalších metrech v blízkosti
cyklostezky u Cimráku vzdal. Za pokus krádeže mu
hrozí odnětí svobody až na dvě léta.
Alarm spustilo kradené zboží
Chvilku nad ránem se pokusil neznámý pachatel
vloupat do prodejny potravin ve Varnsdorfské ulici.
Po vypáčení bočních dveří shodil narovnané zboží,
které sepnulo alarm. Stopy pachatele po útěku z
místa skončily ve Studánecké ulici poblíž domu č.
23. Za pokus krádeže vloupáním mu hrozí odnětí
svobody až na dvě léta.
Kufr auta bezpečí nezaručí
Ani věci uschované v zavazadlovém prostoru
vozidla nejsou zcela v bezpečí. O tom se přesvědčila
žena z Prahy, která zaparkovala vozidlo u odbočky
do Kyjovského údolí. Během deseti minut přišla
o batoh s doklady, fotoaparátem a jinými věcmi.
Její batoh nalezla o několik hodin později další
poškozená na parkovišti na kopci Šébr. Té pachatel
z vozidla odcizil navigaci, oblečení, doklady a
finanční hotovost. Celková škoda činí 19 tisíc korun.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého
měsíce evidovali 14 trestných činů a 27 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor

Sbírka ošacení
Kostka Krásná Lípa děkuje všem, přispěli darem či
pomocí při sbírce ošacení a drobných předmětů,
kterou pravidelně pořádá ve spolupráci s Diakonií
Broumov. Tentokrát se do sběrného vozu naložilo
devětašedesát velkých pytlů. V Diakonii se na roztřídění textilu svezeného z různých míst podílí až
padesát osob z azylového domu, kteří díky sbírce
mají práci. Nositelné oděvy jsou předány potřebným, poškozený materiál je předán k průmyslovému zpracování.
(hv)

VZPOMÍNÁME
Přestože uplynuly již dva roky, stále máme v paměti 9. ledna 2011, kdy nám navždy odešla naše
milovaná maminka a babička paní Marie Kiššová.
Maminko, jsi stále v našich srdcích a moc nám chybíš. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcera
Dana s Honzíkem, syn Mirek a Jarda s rodinami.
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Volba prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky ČR se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 v Základní škole v Krásné
Lípě a v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. V pátek dne 11. ledna 2013 se volba koná od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 12. ledna 2013 se volba koná od 8:00 do 14:00 hodin.
V případě konání druhého kola se bude volba prezidenta republiky ČR konat ve dnech 25. a 26.
ledna 2013. V pátek 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 do
14:00 hodin. Druhé kolo voleb se bude opět konat v Základní škole v Krásné Lípě a v Nobilis Tilia
ve Vlčí Hoře.
(jd)

Nezaměstnanost ve městě
převyšuje osmnáct procent
Rovných 265 uchazečů o zaměstnání z Krásné
Lípy, z toho 117 žeby bylo k poslednímu dni
loňského roku v evidenci Úřadu práce Rumburk.
Ve městě žije 1459 ekonomicky aktivních osob,
v míře nezaměstnanosti tak město dosahuje
18,16%. A to v situaci, kdy je toto číslo ovlivněno

Evidovaní dosažitelní
uchazeþi o zamČstnání

Území
ýíslo

Druh

skutečností, že město Krásná Lípa k uvedenému
datu zaměstnávalo celkem 31 osob v rámci tak
zvaných veřejně prospěšných prací.
V okrese Děčín nezaměstnanost dosahuje 14,97%,
na Šluknovsku pak na 18,62%.
(r)

Název

Celkem

Ženy

Míra
nezamČstnanosti

Muži

Poþet
ekonomicky
aktivních
obyvatel

562432

obec

Dolní Podluží

73

34

39

12,85 %

562505

obec

Horní Podluží

42

26

16

11,17 %

568
376

562530

mČsto

ChĜibská

129

53

76

20,25 %

637

562572

obec

JiĜetín pod Jedlovou

49

40

9

16,23 %

302

562793

obec

RybništČ

50

24

26

14,25 %

351

562882

mČsto

Varnsdorf

1184

582

602

15,96 %

7418

mikroregion

Varnsdorfsko

1527

759

768

15,82 %

9652

530417

obec

Doubice

6

3

3

12,24 %

49

562581

mČsto

JiĜíkov

352

161

191

21,00 %

1676

562611

mČsto

Krásná Lípa

265

117

148

18,16 %

1459

562777

mČsto

Rumburk

674

295

379

12,66 %

5325

562823

obec

Staré KĜeþany

112

56

56

20,70 %

541

mikroregion

Rumbursko

1409

632

777

15,57 %

9050

119

51

68

14,30 %

832

40

16

24

13,75 %

291

562441

mČsto

Dolní Poustevna

562661

obec

Lipová

545708

obec

Lobendava

33

11

22

20,25 %

163

562751

mČsto

Mikulášovice

196

90

106

18,99 %

1032

562858

mČsto

Šluknov

520

231

289

20,80 %

2500

562912

mČsto

Velký Šenov

156

80

76

17,45 %

894

562947

obec

Vilémov

82

34

48

18,51 %

443

mikroregion

Šluknovsko

1146

513

633

18,62 %

6155

oblast

Šluknovský výbČžek

4082

1904

2178

16,42 %

24857

okres

Okres DČþín celkem

9801

4698

5103

14,97 %

61660

CZ0421

Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké
Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou
potřebuje k odpočinku a tím jí odlehčit.
Cílem naší sociální služby je dlouhodobě udržet
člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu
věku, akutního či chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, v jeho přirozeném prostředí
domova i v době, kdy jeho pečující (příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat. Zároveň se snažíme předcházet psychickému a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob.
Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů po
celém Šluknovském výběžku.
Klientům nabízíme pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a při obstarávání
osobních záležitostí.
Službu si lze objednat na tel.čísle 777 291 359

nebo prostřednictvím e-mailu odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz
(Vlaďka Vítková)

Agentura pro sociální
začleňování v Krásné
Lípě končí
Na základě hodnocení Monitorovacího výboru pro
činnost Agentury pro sociální začleňování bylo rozhodnuto, že v dalším období již nebude Agentura
s městem Krásná Lípa spolupracovat. Tímto nám
bylo v podstatě vystaveno velmi dobré vysvědčení,
protože její spolupráce bude pokračovat, či bude
navázána s městy se zásadnějšími nedostatky v
tzv. integrační politice. V oblasti Šluknovského výběžku bude Agentura nově působit v Rumburku a
Starých Křečanech. (r)
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Výzva pro regionální výrobce
k předkládání žádostí o
udělení značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“
České Švýcarsko o.p.s.
je již od roku 2010 koordinátorem regionální
značky
„ČESKOSASKÉ
ŠVÝCARSKO regionální
produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních
značek a je udělována nejen v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku, ale také na území Saského
Švýcarska. V regionu je již certifikováno dvacet tři
produktů, z toho deseti výrobcům byla letos certi-

fikace na jejich žádost prodloužena. Certifikát platí
na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky
„ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ na
všech certifikovaných produktech i propagačních
materiálech.
Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici
(nože z Mikova, čokolády z děčínské firmy Jordan
& Timaeus), nebo jsou převážně z místních surovin
(dřevěné spony od p. Kříže, včelí med od p. Kuby z
Brtníků, mošty ze Saska apod.). Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a
výjimečné vlastnosti produktu. Výrobcům značka

umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá
nové možnosti prezentace a prodeje, například na
regionálních trzích. Základním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů www.regionalni-znacky.cz.
Další kolo certifikace proběhne již v únoru 2013.
Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování
a užívání a certifikačních kritérií jsou k dispozici na
www. ceskesvycarsko.cz nebo na www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svycarsko. Vyplněná žádost
včetně povinných příloh musí být doručena na naši
adresu nejpozději do poloviny ledna 2013.
(r)

Konec roku v Krásné Lípě
Adventní čas patřil krásnolipským souborům
Předvánoční čas vyplnila svými představeními
krásnolipská folklorní sdružení a hudební soubory.
A opět bylo z čeho vybírat. V krásnolipském kostele
se 14. prosince představil nejprve folklorní Lužičan
a Sboreček. Dykyta, Dykytka, Krásnolipský komorní
sbor a varnsdorfský Kvíltet si pro své vánoční představení rezervovaly krásnolipský kulturní dům v
podvečer 22. prosince.
Množství mladých muzikantů a tanečníků v souborech dává velkou naději pro budoucnost krásnolipského muzicírování, a všem, kteří se jim věnují, patří
ohromné poděkování.
(r)

Solideo opět rozeznělo
kapli ve Vlčí Hoře
Opět po roce, tentokrát ovšem na Boží hod vánoční
rozezněl vokálně instrumentální soubor SoliDeo z
Děčína kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře. V
komorním prostředí do posledního místa zaplněné
kaple zazněly historické vánoční skladby z období
středověku až po baroko hrané na dobové, převážně dechové nástroje vyrobené z různých zvířecích
kostí, či rohů. Sváteční vystoupení završilo společné zpívání koled. Děčínský soubor tak pokračuje
v tradici svým vtipných a pohodových vánočních
vystoupení, letos již podruhé ve Vlčí Hoře. (r)

Děti zvládly základy fotografování,
nyní mají výstavy
Tři skupiny dětí a mladých lidí, tři města Šluknovského výběžku a tři výstavy. Tak je možné velmi stručně
shrnout realizaci oblíbené volnočasové aktivity fotokroužku ve městech Varnsdorf, Rumburk a Šluknov.
Tuto mimoškolní zájmovou činnost určenou dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let ohroženým sociálním vyloučením organizuje a zajišťuje občanské sdružení CEDR – komunitní centrum za finančního přispění
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ústeckého kraje. Nyní jsou
nejzdařilejší fotografie k vidění na
výstavách v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu, v budově MěÚ ve Šluknově a
v Domečku Na Kopečku v Rumburku.
(Marta Saganová,
CEDR – komunitní centrum, o.s.)

Žáci budou inovativní
Kostka Krásná Lípa p. o. ve spolupráci se ZŠ Krásná
Lípa připravila za finanční podpory MŠMT pro žáky
8. třídy další z výjezdů projektu „Profesní orientace“.
Tentokrát se žáci podívali do Nového Boru a Mladé
Boleslavi.
V Novém Boru netradičně vstoupili do provozu slévárny hliníku, jejíž historie sahá až do roku 1910. Co
zaujalo ze všeho nejvíce, byla bezpečnost, kterou je
nutno v takovém provozu dodržovat a to, že stačí
kapka vody, aby roztavený hliník vybuchnul.
Když už byli žáci v Novém Boru, nemohli se vyhnout
ani sklu. Tentokrát však zavítali do Novoborského
muzea skla, kde měli možnost shlédnout kromě
stálé expozice také výstavu děl z proběhlého sklářského sympozia. Sklářská tématika je provázela i
večer, kdy zamířili do sklářské restaurace Ajeto, kde
za skleněnou stěnou mistři skláři vyrábějí repliky
historického skla.
V Mladé Boleslavi byla jejich cílem pochopitelně
firma Škoda Auto. Ve Škoda muzeu jsme dostali
sluchátka do uší, a pak je již prováděli zkušení průvodci, kteří měli perfektně připravený výklad jak o
historii firmy, tak o dnešní podobě závodu. Většinu

žáků zaujalo kromě moderního provozu příjemné
platové ohodnocení a možnost získání jakéhosi
finančního bonusu, pokud zaměstnanec vymyslí
pro firmu nějakou inovaci. Po tomto sdělení si již
někteří začali plánovat svou budoucnost plnou
inovativních nápadů ve Škodovce. Lze tedy říci, že
cíl výletu, ukázat žákům možnosti jejich budoucího
profesního vzdělávání, byl tímto více než splněn.
(Za Kostku Krásná Lípa p. o., Petra Vrajová)

Se starým i novým
rokem se loučí i vítají
pochody
Na Silvestra na Klíč, na Nový rok na Vlčí horu. Tak se
loučí a vítají s rokem starým i novým krásnolipští
turisté. Tentokrát ovšem oba tradiční pochody provázelo netradičně pěkné slunečné počasí, které slibovalo nádherné výhledy. Turisté na Nový rok společně vyrazili z náměstí v Krásné Lípě na rozhlednu,
kde se setkali s těmi, kteří na vlčíhorskou rozhlednu
dorazili z jiných směrů. Novoročního přípitku na
věži se nakonec zúčastnila téměř čtyřicítka turistů
a dalších návštěvníků rozhledny.
(r)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Nejsevernější zimní stanování
pod Vlčí horou
Ve dnechh 11
11. – 13
13. lledna
d 2013 se uskuk
teční již 30. ročník Nejsevernějšího
zimního táboření pod Vlčí horou. Pozor
změna, tábořiště se tentokrát přesunu-

llo před
ř d chatu
h KČT ve Vlčí H
Hoře
ř 1146 (asi
200m od kaple ve Vlčí Hoře směrem na
Brtníky). Více na www.kctkrasnalipa.cz

Domeček Na Kopečku Rumburk - program na
prosinec 2012 a leden 2013
Portréty a zátiší
Středa 9.1. 2013 – 19:00 hodin
Výstava
fotoprací
mladých
fotografů (6-26 let), které vznikly ve
fotokroužku Zmaru centra. Volná
diskuze k tématu.
České Švýcarsko jak ho ještě
neznáte: Tajuplný svět netopýrů
Středa 16.1. 2013 – 19:00 hodin
Povídání o zajímavém a tajuplném
světě netopýrů, kteří jako jediní
savci ovládli umění létat. Zaměřeno

na
netopýry
Šluknovského
výběžku a doplněno fotografiemi
podzemních prostor z našeho okolí.
Vojen Syrovátka - příběhy ze
života
Středa 23. 1. 2013 – 19:00 hodin
Povídání s evangelickým farářem
(v letech 1971-1990 působil v
Rumburku) a disidentem o jeho
otci (politický vězeň v Jáchymově),
rodině, vlastní práci - a o životě v
totalitě vůbec.

Výroční
Vý
č í d
den zjevení
j
í Panny
P
Marie
M i
v bazilice ve Filipově
V neděli 13. ledna 2013 ve 4:00 hodin
ráno se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční
slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant. Bohoslužby se ve
výroční den zjevení Panny Marie ve
Filipově zúčastní desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa. Slavnost-

ní poutní mše v bazilice ve Filipově se
koná každoročně 13. ledna ve výroční
den zjevení Panny Marie a zázračného
uzdravení. Po pontifikální mši ve 4:00
hodin následuje v 9:00 hodin mše svatá v německém jazyce. V 10:30 hodin
se koná mše svatá v českém jazyce a v
17:00 hodin pak česko-německá mše
svatá

Zimní večerní prohlídky Lorety
v Rumburku
V netradiční dobu se návštěvníkům
Českého Švýcarska otevře barokní
skvost severních Čech. Podvečerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného
vína se konají v rumburské Loretě v úterý 15. ledna a 29. ledna 2013 vždy od
18.00 hodin. Během hodinové prohlíd-

ky kulturní památky z počátku 18. století je připraven zpěv duchovních písní.
Prosincovou adventní prohlídku, např.
doplní staročeské rorátní zpěvy. Rezervace je možná na +420 604 555 922 a
loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je
80 a 40 Kč.

Cvičení s jógou
Město Krásná Lípa zve všechny příznivce jógy do kulturního domu – kina na
pravidelné Cvičení s jógou, které vede
pí. Pilařová z Ústí nad Labem
Termíny: neděle 27. 1. 2013, neděle

24. 2. 2013, neděle 17. 3. 2013 vždy od
12:00 do 16:00 hodin. S sebou podložku a vhodné volnější oblečení. Poplatek
za jednu lekci 200,- + 50,- Kč
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 38. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19.12.2012
I. Hlavní program
Závěry z 15. ZM ze dne 12. 12. 2012 - Usnesení RM č. 38 - 01/2012
RM projednala závěry vyplývající z 15. ZM ze dne 12. 12. 2012 a ukládá:
- Janu Kolářovi zajistit realizaci projektu Varovný protipovodňový systém pro
město Krásná Lípa,
- Vladimíře Doškové a Petru Olivovi připravit podklady k podpisu smluv s firmou
TOONAN s. r. o., IČ: 27188345, Radlická 3201/14, Praha a společností ECON C &
S s. r. o., DIČ: CZ 26172488, Na Dvorcích 284/14, Praha 4 Krč,
- Ing. Zbyňku Linhartovi sjednat s majitelem Aparthotelu den otevřených dveří
pro veřejnost,
- Mgr. Lucii Hankové představit na příštím zasedání ZM činnost asistentů
prevence kriminality,
- Janu Kolářovi zajistit poděkování TS za odklízení sněhu.
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 456/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 38 - 02/2012
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 456/2 o výměře 213 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zajištění příjezdu k objektu Petře Dýslové, Masarykova 539/39, Krásná
Lípa.
Byty - ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 38 - 03/2012
RM neschvaluje žádost Květy a Miroslava Stankovičových, bytem Elišky
Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa o splátkový kalendář v předloženém znění.
RM schvaluje výpověď nájmu z bytu nájemníkům Květě a Miroslavu
Stankovičovým, byt č. 1, Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa, dle zákona
č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník v platném znění, § 711, odst. 2, písm. b).
Lipaci.net - žádost o opětovné prodloužení termínu předložení zprávy
o rekolaudačním řízení - Usnesení RM č. 38 - 04/2012
RM schvaluje opětovnou změnu termínu předložení zprávy o rekolaudaci
nebytových prostor č. 50 v objektu Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa z 31. 12.
2012 na 30. 06. 2013.
III. Různé
Odkoupení části p. p. č. 528/1, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 38 - 05/2012
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. p. č. 528/1, k. ú. Krásný Buk
dle předloženého návrhu od Zbyňka Sokola, Fejfarova 912/1, Praha, za cenu
40 Kč/m2 a za cenu případných porostů. Kupující uhradí veškeré náklady s
odkoupením pozemku a zajistí postavení oplocení na nové hranici pozemku.
Pozemky dotčené Aparthotelem - Usnesení RM č. 38 - 06/2012
RM projednala návrh plánů oddělení pozemků souvisejících se stavbou
Aparthotelu na náměstí a v návaznosti na stávající nájemní smlouvu se
společností TOONAN s. r. o. Praha schvaluje pronájem zbývajících projektem
dotčených pozemků.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 38 - 07/2012
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Danou Jožákovou bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 5,
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 12. 2013,
- Janem Wünschem bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 3,

Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 30. 06. 2013,
- Jiřím Répáši bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa na byt č. 15, Studánecká
564/16, na dobu určitou do 31. 12. 2013,
- Radovanem Hladíkem bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 2,
Kyjovská 625/53, na dobu určitou do 30. 6. 2013,
- Jaroslavem Švorcem bytem Křižíkova 617/16, Krásná Lípa na byt č. 6,
Rumburská 977/5, na dobu určitou do 31. 12. 2013,
- Lenkou Chroustovou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 32,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 12. 2013,
- Jitkou Teplou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 33, Nemocniční
1137/6, na dobu neurčitou,
- Vladimírou Appeltovou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 34,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 12. 2013,
- Miroslavem Rýslerem bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa na byt č. 44,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 30. 6. 2013,
- Petrem Polákem bytem Pražská 257/3, Krásná Lípa na byt č. 46, Nemocniční
1137/6, na dobu určitou do 31. 3. 2013.
Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů
Usnesení RM č. 38 - 08/2012
RM se seznámila s výzvou k podání žádosti na Podprogram Podpory výstavby
podporovaných bytů na rok 2013 a vzala na vědomí podmínky výběru
vhodného objektu.
7. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2012 Usnesení RM č. 38 - 09/2012
RM schvaluje 7. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2012
v předloženém znění.
Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ na rok 2012
Usnesení RM č. 38 - 10/2012
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 31.
10. 2012 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v
předloženém znění.
Turistická doprava - Usnesení RM č. 38 - 11/2012
RM projednala dopis podnikatelů Penzionu Kyjovská terasa ve věci záměru
provozování turistického vyhlídkového vláčku Kyjovským údolím a tento záměr
vítá. RM ukládá starostovi města jednat s budoucím provozovatelem a dalšími
dotčenými v dané věci pokud možno tak, aby se zahájila činnost v nadcházející
turistické sezoně.
Žádost o dotaci na Územní plán - Usnesení RM č. 38 - 12/2012
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci IOP - 5.3b) Podpora tvorby a
aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území, vč.
zajištění vlastních zdrojů financování krytých z rozpočtové rezervy resp. z IR projektové dokumentace.
RM schvaluje nabídku Mgr. Ireny Kvízové na zpracování a případnou následnou
administraci dotace.
Zrušení smlouvy č. 2012/40/15-266 - Usnesení RM č. 38 - 13/2012
RM ruší smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
2012/40/15-266, z důvodu změny trasy projektované elektro přípojky pro

budoucí rodinný dům p. Mgr. Petra Vysučka, Na Hájku 503/15, Praha 8 na
Kamenné Horce.
Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 38 - 14/2012
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 2012/40/15-396 na
zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ24729035, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, týkající se uložení nové zemní kabelové přípojky pro
budoucí RD p. Mgr. Petra Vysučka, Na Hájku 503/15, Praha 8 na Kamenné Horce.
Smlouva o spolupráci - Usnesení RM č. 38 - 15/2012
RM schvaluje smlouvu č. 2012/19/11 - 391 o spolupráci s CEDR – komunitní
centrum, občanské sdružení, IČ: 265 90 735 při realizaci projektu Po padesátce
vedu, reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00018.
Rámcová smlouva o podmínkách prodeje - Usnesení RM č. 38 - 16/2012
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmínkách prodeje školkařských
okrasných rostlin pro rok 2013 č. 2012/19/11 - 397 se společností Ing. Jan
Švejkovský - Jena, IČ: 16471636, Bolívarova 2092/21, Praha.
Správní rada České Švýcarsko, o. p. s. - Usnesení RM č. 38 - 17/2012
RM schvaluje jmenování Jana Koláře, bytem Kyjov 82, Krásná Lípa členem
Správní rady České Švýcarsko, o. p. s. na další funkční období.
Žádost sportovní hřiště - Usnesení RM č. 38 - 18/2012
RM doporučuje ZM schválit opravu usnesení ZM č. 15-09/2012 ve smyslu
navýšení spoluúčasti města ve výši maximálně 100 000 Kč, a to z 1. investiční
rozpočtové rezervy.
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů - Usnesení RM č. 38 - 19/2012
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů RM předloženou Mgr.
Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ.
Program kina a kalendář akcí na leden 2013
Usnesení RM č. 38 - 20/2012
Rada města bere na vědomí program kina a kalendář akcí na leden 2013.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis starostů na MŽP na zápis Národního parku České Švýcarsko do seznamu
světového přírodního dědictví UNESCO,
- žádost Romského sdružení Čačipen o možnost nového vyúčtování příspěvku
na činnost,
- informace o podání žaloby na Krajský úřad Ústeckého kraje sdružením Spolek
občanské solidarity Rumburk,
- oznámení o provozu Základní školy a Mateřské školy a čerpání dovolené,
- návštěvnost městské knihovny a internetu.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 12. 2012,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 12. 2012,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 12. 2012.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 37. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 3. 12. 2012
I. Hlavní program
1. Závěry z 14. ZM ze dne 28.11. 2012 - Usnesení RM č. 37
RM projednala závěry vyplývající z 14. ZM ze dne 28. 11. 2012 a ukládá:
- Janě Drobečkové upravit Pravidla pro přidělování finančních příspěvků
městem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s
mládeží,
- Kristině Kořínkové zabývat se ve spolupráci s KČT Krásná Lípa organizací
kulturní akce na rok 2013 Staročeský jarmark a pohádkový les v souvislosti s
oslavou 125 let výročí KČT,
- Evě Kamberské zabývat se nevhodně vystavovaným zbožím obchodníků na
chodníkách na Křinickém náměstí,
- Petru Olivovi zorganizovat potřebné kroky ve spolupráci s KČT Krásná Lípa na
výměnu oken na rozhledně ve Vlčí Hoře ve vztahu k získanému grantu,
- Petru Olivovi a Vladimíře Doškové dořešit a připravit kupní smlouvy na
pozemky pod Aparthotelem a objektem č.p. 506,
- Mgr. Lucii Hankové zpracovat systém kontroly a dalších souvislostí s vybíráním
ubytovacích a rekreačních poplatků.
II. Došlá pošta
2. Byty - ukončení pronájmu - byt č. 23, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 37
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2008/25/27-69 na byt č. 23,
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa uzavřené s Vladimírou Kašparovou bytem
Lesní 855/2, Krásná Lípa k 31. 12. 2012.
3. Byty - pronájem - byt č. 23, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 37
RM schvaluje pronájem bytu č. 23, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa Zuzaně
Walchové bytem Fibichova 1825, Teplice, od 1. 1. 2013. Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.
4. Pořádání prodejních trhů v roce 2013 - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje užívání veřejného prostranství (parkoviště v ulici Pražská p.
p. č. 3080 k. ú. Krásná Lípa) na pořádání prodejních trhů v roce 2013 panu
Václavu Chaloupkovi, bytem Donín 224, Hrádek nad Nisou. Poplatek za užívání
veřejného prostranství bude vyměřen dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o

místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Dále bude vybrána kauce
ve výši 1 000 Kč, která v případě nepořádku po akci bude použita na úklid
veřejného prostranství.
5. Žádost o poskytnutí prostor kulturního domu - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje prominutí úhrady nákladů za poskytnutí prostor kulturního domu
folklornímu souboru Dykyta, Nemocniční 36, Krásná Lípa za Vánoční koncert
pořádaný dne 22. 12. 2012.
6. Rozhledna Vlčí Hora - výměna oken - Usnesení RM č. 37
RM se seznámila s žádostí KČT Krásná Lípa o povolení výměny oken na
rozhledně Vlčí Hora. RM na základě stanoviska CHKO Labské pískovce povoluje
výměnu oken za kovová, popřípadě dřevěná.
III. Různé
7. Průkaz energetické náročnosti budovy - Usnesení RM č. 37
RM se seznámila s povinností vlastníků budov od 1. 1. 2013 zajistit zpracování
průkazu energetické náročnosti k budovám uvedeným v zákonu č. 318/2012
a ukládá vedoucímu odboru majetkového a civilně správního zajištění
vyhotovení průkazů k budovám, kterých
se to dle zákona týká.
8. Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 4, Elišky Krásnohorské 781/19
- Usnesení RM č. 37
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 4, Elišky Krásnohorské 781/19,
Krásná Lípa.
Byt IV. kategorie o velikosti 1 + 1 (28,66 m2, sazba 12,68 Kč/m2). Při podpisu
nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
9. Byty - zrušení vyhlášení k pronájmu - Usnesení RM č. 37
RM ruší usnesení RM č. 31-17 z 25. 7. 2012, kterým byl vyhlášen k pronájmu byt
č. 17, Studánecká 564/16, z důvodu zamýšleného prodeje objektu Studánecká
564/16, Krásná Lípa.
10. Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2017 u smluv o nájmu
pozemků dle předloženého seznamu.
11. Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 37

RM neschvaluje prodloužení doby nájmu u smlouvy o nájmu pozemků, dle
předloženého seznamu z důvodu dluhu vůči městu nebo nezájmu žadatele.
12. Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje změnu smlouvy o nájmu pozemku č. 98/23/70/022 (nájemce
Hana Němečková) tak, že se mění doby nájmu do 31. 12. 2017 a vypouští se
pozemek č. 404/3, k. ú. Krásná Lípa.
13. Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje změnu smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/23/15-026 (nájemce
Miroslav Suchoman) tak, že se mění doby nájmu do 31. 12. 2017 a do práv
a povinností smlouvy vstupuje 2. nájemce Olha Havrylyuk, Nemocniční 12a,
Krásná Lípa.
14. Smlouva o dílo - Kostka Krásná Lípa p. o. - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje smlouvu o dílo s organizací Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova
1094/4, Krásná Lípa na úklid společných prostor objektu Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
15. Smlouva o dílo - Kostka Krásná Lípa p. o. - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje smlouvu o dílo s organizací Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova
1094/4, Krásná Lípa na úklid společných prostor objektu Nemocniční 1149/12a,
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
16. Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení RM č. 37
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/49/15
- 309, s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín, na
uložení zemního kabelu do pozemků města Krásná Lípa
17. Zařízení staveniště - Usnesení RM č. 37
RM souhlasí s umístěním zařízení staveniště o výměře cca 100 m2 na částech
pozemků p. p. č. 840 a st. p. č. 586/2, k.ú. Krásná Lípa, pro stavbu Rekonstrukce
Křinice v Krásné Lípě ul. Varnsdorfská u č. p. 496/88. Po skončení stavby musí
být pozemek zbaven zbytků stavebních materiálů a upraven do náležitého
stavu. Současně rada souhlasí s dočasným záborem pozemku st. p. č. 586/2, pro
vlastní stavbu dle zákresu v situaci.
18. Smlouva o poskytnutí dotace - Usnesení RM č. 37
RM na základě usnesení ZM č. 14-62/2012 schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na zajištění činnosti a úhrady nákladů vzniklých realizací
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činností v oblasti rozvoje cestovního ruchu a informačních služeb pro o. p. s.
České Švýcarsko, dle předloženého návrhu.
19. Dodatek č. 15 ke smlouvě na zajištění sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města
Krásná Lípa. - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje dodatek č. 15, který upravuje ceník ke smlouvě číslo 7300010 o
odstraňování odpadů uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a firmou Marius
Pedersen a. s., se sídlem Průběžná 1040/3, Hradec Králové.
20. Výpůjčka - fotbalové hřiště - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje výpůjčku pozemků p. p . č. 1789/4, 1789/2, 1753/1, 1751, 1787,
1788/1, 1788/4 a st. p. č. 1281 a objektů na nich stojících – budova kabin na st.
p. č. 1281, stavba tribuny na části p. p. č. 1751 a budova kabin na p. p. č. 1788/4,
plochy travnatého hřiště a náhradního hřiště, vše k. ú. Krásná Lípa TJ Krásná
Lípa, o. s., Havlíčkova 547/14, Krásná Lípa na dobu ................ RM schvaluje
smlouvu o výpůjčce dle předloženého návrhu.
21. Elektronická aukce - elektřina - Usnesení RM č. 37
RM se seznámila s výsledky elektronické aukce na sdružené služby dodávky
elektrické energie. RM schvaluje výsledné pořadí nabídek uchazečů a uzavření
smlouvy se společností, která se umístila první v pořadí (ČEZ Prodej s. r. o.,
Duhová 1/421, Praha).
22. Elektronická aukce - plyn - Usnesení RM č. 37

RM se seznámila s výsledky elektronické aukce (komoditní burzy Praha) na
sdružené služby dodávky plynu. RM schvaluje uzavření smlouvy se společností
Europe Easy Energy a. s. se sídlem Hvězdova 1716/12b, Praha.
23. Činnost a aktivity Roberta Ference, předsedy Romského sdružení
Čačipen - Usnesení RM č. 37
RM projednala, na základě doporučení Skupiny pro odstraňování sociálního
vyloučení, činnost a aktivity Roberta Ference, předsedy Romského sdružení
Čačipen, Masarykova 21/7, Krásná Lípa. RM konstatuje, že Robert Ferenc svým
jednáním v mnoha případech a opakovaně poškozuje zájmy města Krásná
Lípa v oblasti odstraňování sociálního vyloučení a ukládá Janě Drobečkové
shromáždit podněty a připomínky o této skutečnosti od zainteresovaných
partnerů.
24. Mimořádné odměny - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje na základě projednání činnosti příspěvkových organizací
města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní
škola a Mateřská škola a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
25. Předkládání materiálů pro jednání RM a ZM - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje Vnitřní předpis pro předkládání materiálů pro jednání RM a ZM.
26. Pronájem NP - volba prezidenta republiky - Usnesení RM č. 37
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2012/22/11 - 352 na

pronájem volební místnosti pro volbu prezidenta republiky v roce 2013 s
Nobilis Tilia, s. r. o. Vlčí Hora. RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor
č. 2012/22/11 - 353 na pronájem volebních místností pro volbu prezidenta
republiky v roce 2013 s o. s. Rodiče pro školu.
27. Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2012
Usnesení RM č. 37
RM odvolává Zdeňka Záhorského z inventarizační komise pro rok 2012 k
provedení inventarizace majetku v TS - veřejné osvětlení a do této komise
jmenuje od 3. 12. 2012 nového člena Martinu Hlavovou.
28. Zpráva o plnění úkolů z 35. RM - Usnesení RM č. 37
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 35. RM předloženou Mgr. Lucií
Hankovou, tajemnicí MěÚ.
IV. Informace
29. Informace
- Prohlášení o propadnutí kauce - Elstav JK, s. r. o.,
- Protokol o místním šetření na prověření registrace k DPH,
- dopis předsedovi OS ČSTV Karlu Šnajdrovi, který se týká odměny organizacím.
30. Změny ve veřejné službě
RM bere na vědomí legislativní změny ve veřejných službách

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 12.12.2012
1. Varovný protipovodňový systém - Usnesení ZM č. 15 - 01/2012
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Varovný protipovodňový systém pro
město Krásná Lípa, akceptační číslo 12128221 z Operačního programu Životní
prostředí do výše maximálně 2 666 952 Kč.
ZM schvaluje realizaci projektu Varovný protipovodňový systém pro město
Krásná Lípa a ukládá Janu Kolářovi, místostarostovi města ji zajistit.
2. DSO Sever - Usnesení ZM č. 15 - 02/2012
ZM projednalo zapojení města do regionálních institucí a schvaluje vstup do
DSO Sever.
3. Prodej pozemků pod Aparthotelem - Usnesení ZM č. 15 - 03/2012
ZM schvaluje smlouvu na prodej pozemků st. p. č. 219/1, 218/1, 1030 a p. p. č.
3160 k. ú. Krásná Lípa pod Aparthotelem firmě TOONAN s. r. o., IČ: 27188345,
Radlická 3201/14, Praha, za cenu 93 108 Kč a za podmínek, které jsou uvedeny
v předloženém návrhu kupní smlouvy.
4. Prodej objektu Pražská 506/6 (Továrna) - Usnesení ZM č. 15 - 04/2012
ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej nemovitostí v k.ú. Krásná Lípa, a to
budovy č. p. 506 na st. p. č. 217/3 vč. movitého vybavení, které je specifikováno
v Příloze č. 1 kupní smlouvy, st. p. č. 217/3, p. p. č. 3161 a p. p. č. 313 společnosti
ECON C&S s. r. o., IČ: 26172488, Na Dvorcích 284/12, Praha 4 za celkovou kupní

cenu 12 379 951 Kč a za podmínek, které jsou uvedeny v předloženém návrhu
kupní smlouvy. ZM schvaluje příslušnou smlouvu o kauci na vybudování
bowlingu bez podmínek. ZM ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu
po podpisu smlouvy o kauci a po složení kauce.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 15 - 05/2012
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/49/15 - 309, s firmou
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín, na uložení zemního
kabelu do pozemků města Krásná Lípa od trafostanice v ulici Smetanova
do Penzionu ČŠ a dál na náměstí do domu č. p. 255 s tím, že smlouva bude
podepsána po závazném vyjasnění umístění dalších elektrických kabelů firmy
ČEZ v místě stezky a pozemků 312/2 a 312/3, k. ú. Krásná Lípa.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 15 - 06/2012
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/49/15-389, s firmou
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín, na uložení zemního
kabelu do pozemků města od trafostanice na p. p. č. 1588/6 k novostavbě
rodinného domu Kamenná Horka č. p.110.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 15 - 07/2012
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/49/15-390, s firmou
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín, na uložení zemního

kabelu do pozemků města Krásná Lípa na Sněžné u domu č. p. 57.
8. Žádost asistent prevence kriminality - Usnesení ZM č. 15 - 08/2012
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2013 na
projekt Asistent prevence kriminality ve výši 140 700 Kč.
ZM schvaluje spoluúčast města v maximální výši do 14 200 Kč z organizační
složky 0353 provoz MěÚ.
9. Žádost sportovní hřiště - Usnesení ZM č. 15 - 09/2012
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2013 na projekt Krásná Lípa sportovní hřiště do maximální výše 400 000 Kč.
ZM schvaluje spoluúčast města v maximální výši 50 000 Kč, a to z 1. investiční
rozpočtové rezervy.
10. Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 15 - 10/2012
Předkladatel: Lenka Hrobárová
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
- sjednat s majitelem Aparthotelu den otevřených dveří pro veřejnost,
- představit činnost asistentů prevence kriminality,
- poděkování TS za odklízení sněhu.
starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář - Ověřovatelé: Mgr. Milan Sudek, Josef Myšák

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 28.11.2012
1. Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů
Usnesení ZM č. 14 - 01/2012
ZM schvaluje Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů ZZM předloženou tajemnicí MěÚ
Mgr. Lucií Hankovou bez připomínek.
2. Zpráva o činnosti finančního výboru ZM
Usnesení ZM č. 14 - 02/2012
ZM schvaluje Zprávu o činnosti finančního výboru ZM za rok 2012 předloženou
předsedou FV PaedDr. Zbyňkem Šedivým.
3. Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2012 Usnesení ZM č. 14 - 03/2012
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2012 v
předloženém znění.
4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 14 - 04/2012
ZM schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2012 předloženou
předsedou KV Josefem Myšákem.
ZM ukládá RM zabývat se závěry KV ZM z jednotlivých kontrolních akcí.
ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM provést v roce 2013 následující kontrolní akce:
1. kontrola plnění usnesení RM a ZM,
2. výběrová řízení při zadávání zakázek a výběr zhotovitele,
3. kontrola místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský
a rekreační pobyt.
5. Nemovitosti - prodej objektu Studánecká 564/16, Krásná Lípa Usnesení ZM č. 14 - 05/2012
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 564 na st. p. č. 452/3 a st. p. č. 452/3 (1.922 m2)
v k. ú. Krásná Lípa, ulice Studánecká Milanovi Duškovi bytem Křižíkova 617/16,
Krásná Lípa za kupní cenu 900 000 Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy a za
podmínky, že kupující dokončí rekonstrukce bytů č. 10, č. 14, č. 17 (výměna oken,
nová elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadů, zajištění ústředního etážového
vytápění bytů, nové vnitřní omítky) do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy.
Splnění této podmínky bude zajištěno směnkou v hodnotě 200 000 Kč podepsanou
při podpisu kupní smlouvy kupujícím. ZM schvaluje prodej za podmínky, že kupní
smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2013.
6. Byty - převod práv a závazků k bytu
Usnesení ZM č. 14 - 06/2012
ZM schvaluje přechod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 2008/40/27-70 na byt č. 23, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa
mezi městem Krásná Lípa a Vladimírou Kašparovou bytem Lesní 855/2, Krásná Lípa
na Zuzanu Walchovou bytem Fibichova 1825, Teplice s účinností k 1. 1. 2013.

7. Kyjov 49 - zpráva o prodeji - Usnesení ZM č. 14 - 07/2012
ZM se seznámilo se zprávou Lužické realitní kanceláře o současné situaci prodeje
objektu Kyjov 49 v k.ú. Kyjov u Krásné Lípy. ZM schvaluje dodatek ke smlouvě č.
2010/19/16-91, kterým se snižuje požadovaná minimální cena na 2 500 000 Kč.
8. Prodej p. p. č. 545/1, p. p. č. 543 a st. p. č. 119, vše k. ú. Krásný Buk Usnesení ZM č. 14 - 08/2012
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 545/1 a části p. p. č. 543 (nově vzniklá p. p. č.
545/1 o výměře 945 m2) a st. p. č. 119 o výměře 82 m2, vše k. ú. Krásný Buk za
účelem zřízení zahrady JUDr. Petru Čechovi a Janě Čechové, oba bytem Kruhová 562,
Kamenice za cenu 62 350 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
9. Prodej p. p. č. 524/2, k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 14 - 09/2012
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 524/2 o výměře 879 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem
zřízení zahrady Ing. Josefu Bubeníkovi, U Nikolajky 174, Praha 5.
10. Prodej p. p. č. 1093/3 a st. p. č. 1473, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 - 10/2012
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1093/3 o výměře 1428 m2 a st. p. č. 1473 o výměře 9 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Hubertu a Marcele Suchánkovým,
Tyršova 1107/2, Krásná Lípa za cenu 51 080 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
11. Prodej části p. p. č. 733 a 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 14 - 11/2012
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 733 a části p. p. č. 688/1, vše k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy dle předloženého návrhu za účelem zřízení zahrady Jaroslavě a Janu
Hněvkovským, Litošická 1/363, Praha z důvodu zachování pozemků pro potřeby
města.
12. Prodej p. p. č. 750 a p. p. č. 749/4, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 - 12/2012
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 750 o výměře 223 m2 a p. p. č. 749/4 o výměře
438 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení samostatné zahrady Josefu Trnkovi,
Jugoslávská 501/13,Krásná Lípa z důvodu zachování pro potřeby města.
13. Prodej části p. p. č. 1255, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 14 - 13/2012
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1255 o výměře 105 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady Josefu a Jitce Růžičkovým, Matušova 81/2, Rumburk za cenu 5 250
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
14. Prodej p. p. č. 1291 a p. p. č. 1292, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 - 14/2012
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1291 a p. p. č. 1292, vše k. ú. Krásná Lípa Čavdaru a

Monice Bojčevovým, Štefánikova 611/5, Krásná Lípa.
15. Prodej části p.p. č. 1461, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 14 - 15/2012
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1461, k. ú. Vlčí Hora z důvodu zachování přístupu
k nemovitostem.
16. Prodej p p. č. 26/1 a p. p. č. 26/2, k. ú. Vllčí Hora
Usnesení ZM č. 14 - 16/2012
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 26/1 o výměře 694 m2 a p. p. č. 26/2 výměře 200 m2,
vše k. ú. Vlčí Hora.
17. Zrušení usnesení ZM č. 10-36/2012
Usnesení ZM č. 14 - 17/2012
ZM ruší usnesení ZM č. 10-36/2012 ze dne 28.3.2012.
18. Prodej části p. p. č. 2023/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 - 18/2012
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2023/2 o výměře 1806 m2 za účelem výstavby
rodinného domu Blance Löffler, Im Mittenbühl 5, Grafenau za cenu 57 165 Kč za
podmínky oddělení vodoteče a odkup části p. p. č. 2022 o výměře 11 m2, k. ú.
Krásná Lípa za cenu 40 Kč/m2 městem Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
19. Snížení kupní ceny pozemků - Usnesení ZM č. 14 - 19/2012
ZM projednalo žádost firmy LiveCom Plzeň s. r. o. , Špálova 2, Plzeň o snížení kupní
ceny p. p. č. 355/3, části p. p. č. 355/1 a části p. p. č. 355/4, vše k. ú. Vlčí Hora a
schvaluje prodej výše uvedených pozemků za cenu 241 900 Kč (cena vč. porostů).
20. Směna pozemků - parkoviště Pražská
Usnesení ZM č. 14 - 20/2012
ZM schvaluje směnu st. p. č. 1479 o výměře 21 m2 a části p. p. č. 312/2 o výměře
cca 10 m2 za část p. p. č. 312/1 o výměře cca 22 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s Petrem
Semelkou, Pražská 8, Krásná Lípa a se společností Železářství Semelka, s. r. o.,
Pražská 8a , Krásná Lípa z důvodu výstavby parkoviště. Náklady se směnou spojené
uhradí město Krásná Lípa.
21. Prodloužení termínu smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitosti
- Usnesení ZM č. 14 - 21/2012
ZM neschvaluje žádost Jiřího Moravce, Partyzánů 1615, Varnsdorf o prodloužení
termínu předložení stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí dle smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 2009/40/15-54.
22. Souhlas s převodem pozemků - Usnesení ZM č. 14 - 22/2012
ZM vydává souhlas Josefu Trnkovi, Jugoslávská 501/13, Krásná Lípa s převodem st.
p. č. 1442/1 a p. p. č. 759/1, vše k. ú. Krásná Lípa.
23. Bezúplatný převod od PF ČR - Usnesení ZM č. 14 - 23/2012
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ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod p. p. č. 1880/23 o výměře 3923 m2 a p.
p. č. 1880/25 o výměře 894 m2, vše k. ú. Krásná Lípa od Pozemkového fondu ČR z
důvodu přípravy výstavby veřejně prospěšné stavby a zeleně dle územního plánu
města.
24. Kupní smlouva - Usnesení ZM č. 14 - 24/2012
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 2012/32/15-328, na nákup části pozemku p. p. č.
699, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, o výměře 57 m2 za cenu 1 425 Kč.
25. Nasmlouvané investice na přelomu roku 2012/2013
Usnesení ZM č. 14 - 25/2012
ZM schvaluje pokračování realizace investic města a proplácení jednotlivých plateb
dle smluvních podmínek rozpočtu akcí do schválení rozpočtu města na rok 2013,
a to u investic:
a) Kanalizace II. etapa
b) Realizace úspor energie u budov ŠJ a ŠD
c) Příprava projektu Rekonstrukce CSI
d) Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU
vč. ÚP
e) Inženýrské služby
f) Malé městské stavby
26. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa pro rok 2013
Usnesení ZM č. 14 - 26/2012
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok
2013 v celkové výši 4 670 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 3 610 tis. Kč a
na provoz sportovního areálu ve výši 1 060 tis. Kč. Příspěvek bude čerpán na základě
schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2013.
27. Neinvestiční příspěvek na provoz Kostka, p. o. Krásná Lípa pro
rok 2013- Usnesení ZM č. 14 - 27/2012
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2013 v celkové výši 700 tis. Kč, z
toho příspěvek ve výši 100 tis. Kč jako spolupodíl na Terénní práci. Příspěvek bude
čerpán na základě schváleného rozpočtu Kostka, p. o. pro rok 2013.
28. Neinvestiční příspěvek Kostka, p. o. Krásná Lípa - projekty ESF pro rok
2013- Usnesení ZM č. 14 - 28/2012
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na projekty ESF v hlavní činnosti příspěvkové
organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2013 v celkové výši 6 968 918,20 Kč, z toho
příspěvek ve výši 2 718 131 Kč na projekt Aktivizace rodin, příspěvek ve výši 677 927
Kč na projekt Komunitní plánování a příspěvek ve výši 3 572 860,20 Kč na projekt
Učení je cesta. Příspěvek města je v plné výši financován z dotací ESF.
29. Rozpočet ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa pro rok 2013
Usnesení ZM č. 14 - 29/2012
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa pro rok 2013 dle předloženého návrhu.
30. Rozpočet Kostka, p. o. Krásná Lípa pro rok 2013
Usnesení ZM č. 14 - 30/2012
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2013 dle
předloženého návrhu.
31. Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa pro rok 2013
Usnesení ZM č. 14 - 31/2012
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1.1.2013 podle rozpočtového
provizoria v předloženém znění.
32. 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2012
Usnesení ZM č. 14 - 32/2012
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2012 v
předloženém znění.
33. Poslední rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2012
- Usnesení ZM č. 14 - 33/2012
ZM pověřuje Radu města Krásná Lípa v případě potřeby odsouhlasit poslední
rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2012 v souvislosti se
zaúčtováním vztahů na státní rozpočet s tím, že následně bude schváleno v ZM.
34. ZŠ a MŠ, p. o. - 2. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok 2012
Usnesení ZM č. 14 - 34/2012
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2012 dle předloženého návrhu.
35. Kostka Krásná Lípa, p. o. - 2. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok
2012
Usnesení ZM č. 14 - 35/2012
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Kostka Krásná
Lípa dle předloženého návrhu.
36. Odpis pohledávek města Krásná Lípa k 30.9.2012
Usnesení ZM č. 14 - 36/2012
ZM schvaluje odpis pohledávek města Krásná Lípa k 30.9.2012 dle předloženého
návrhu v celkové výši 579 150 Kč.
37. Střecha T-klubu - Usnesení ZM č. 14 - 37/2012
ZM schvaluje žádost p. o. Kostka Krásná Lípa na opravu střechy T-klubu ve výši 25
886 Kč a její financování z provozního rozpočtu r. 2012 p. o. Kostka ve výši 6 733 Kč a
z investičního fondu p. o. Kostka ve výši 19 153 Kč.
38. S rodiči do školky 2012 - Usnesení ZM č. 14 - 38/2012
ZM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 13 - 27/2012 přijetí dotace ve výši 192
000 Kč na projekt S rodiči do školky 2012 příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa
dle rozhodnutí
č. 3088414512 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
39. Neinvestiční příspěvek Kostka, p. o. Krásná Lípa - projekty ESF pro rok
2012
Usnesení ZM č. 14 - 39/2012
ZM schvaluje ponížení neinvestičního příspěvku na projekty Evropského sociálního
fondu v hlavní činnosti příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2012 o
částku
1 283 395 Kč, z toho 929 661 Kč na projekt Aktivizace rodin a 353 734 Kč na projekt
Komunitní plánování. Příspěvek města je v plné výši financován z dotací ESF.
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40. Doprava žáků na veletrh Educa 2012 - Usnesení ZM č. 14 - 40/2012
ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 2 400 Kč na projekt příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa Doprava žáků ze ZŠ a MŠ Krásná Lípa,
příspěvková organizace na veletrh Educa 2012 MY JOB Liberec dle smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3091/2012.
41. Darovací smlouva - Usnesení ZM č. 14 - 41/2012
ZM schvaluje přijetí daru ve výši 88 000Kč městu Krásná Lípa od společnosti
České Švýcarsko, o. p. s. Krásná Lípa na podporu rozvoje Českého Švýcarska dle
předloženého návrhu.
42. Organizační složky města Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 14 - 42/2012
ZM schvaluje úpravy zřizovacích listin organizačních složek města Krásná Lípa dle
předloženého návrhu a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit příslušné dodatky
zřizovacích listin.
43. Kontroly FV v roce 2012 - Usnesení ZM č. 14 - 43/2012
ZM bere na vědomí výsledek kontroly přidělování finančních příspěvků městem
na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží za rok
2011, kterou provedl Finanční výbor zastupitelstva města Krásná Lípa a na základě
zjištěného porušení pravidel schvaluje vrácení částky 7000 Kč od sdružení ČAČIPEN
Krásná Lípa a vrácení částky 4 382 Kč od ČSOP TILIA Krásná Lípa.
44. Podpora malého rozsahu (de minimis) - Usnesení ZM č. 14 - 44/2012
ZM bere na vědomí přehled čerpání podpory malého rozsahu (de minimis) k
23.11.2012.
45. Projekty z MŠMT - ZŠ a MŠ, p. o. - Usnesení ZM č. 14 - 45/2012
ZM schvaluje podání žádostí o grantové projekty z MŠMT příspěvkovou organizací
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o.
1) Financování asistentů pedagoga pro žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na rok 2013
2) Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013
Spoluúčast ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa je 0 Kč.
46. VHP a mimořádné příspěvky organizacím - Usnesení ZM č. 14 - 46/2012
ZM projednalo návrh na úplné zrušení výherních hracích přístrojů na území našeho
města a vzhledem k mnoha negativním skutečnostem prozatím neschvaluje úplné
zrušení možnosti umístění VHP ve městě. ZM ukládá Radě města připravit úpravu
Pravidel pro přidělování finančních příspěvků městem na podporu, kulturní,
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží (Pravidla) s předpokládaným
navýšením celkového příspěvku v dalších letech s ohledem na příjem z podílu VHP
do rozpočtu města resp. vývojem v naplňování rozpočtového určení daní.
ZM schvaluje částku 180 000 Kč jako mimořádný příspěvek na činnost zájmovým
organizacím ve městě na rok 2012 dle předloženého návrhu a schvaluje jejich
vyúčtování do 30. 6. 2013 s přiměřeným použitím bodu 3 Pravidel.
47. Odměny organizacím - Usnesení ZM č. 14 - 47/2012
ZM schvaluje odměny neziskovým organizacím se sídlem v Krásné Lípě za
mimořádné akce a reprezentaci města v roce 2012 v souladu s Pravidly pro
přidělování finančních příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní,
tělovýchovné činnosti a práce s mládeží, dle předloženého návrhu.
48. Stavby v centru - souvislosti - Usnesení ZM č. 14 - 48/2012
ZM bere na vědomí informaci starosty města o provádění stavby Aparthotelu a
souvisejících stavbách a výsledných dohodách a to především:
- parkoviště v Pražské ulici
- uplatnění kauce při výstavbě trafostanice a elektrokabelů
- doplnění kauce od firmy TOONAN, s.r.o. Praha na vnější plochy a dokončení
- rekonstrukce přístavku objektu Továrny
- přístavba restaurace Penzionu Českého Švýcarska.
49. Školní družina a školní jídelna - Usnesení ZM č. 14 - 49/2012
ZM bere na vědomí schválení dotace ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám
na projekt Realizace úspor energie u budov školní jídelny a školní družiny v Krásné
Lípě a schvaluje přijetí dotace, podpis smlouvy o podpoře a realizaci stavby. ZM
ukládá RM připravit soupis a vyčíslení potřebných prací případně realizované při
stavebních úpravách budov ŠJ a ŠD.
50. Aktualizovaná FEA kanalizace - Usnesení ZM č. 14 - 50/2012
ZM projednalo průběh administrace projektu Kanalizace (2. etapa) Krásná Lípa na
SFŽP ČR a aktualizovanou Finančně ekonomickou analýzu projektu. ZM schvaluje
vlastní podíl stavby, uzavření smlouvy o podpoře se SFŽP ČR a realizaci projektu,
pokud budou splněny všechny potřebné náležitosti.
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012/11/14-58 s dodavatelem stavby
kanalizace Krásná Lípa (2. etapa) ve věci úpravy termínů realizace.
51. Smlouvy s SVS - kanalizace - Usnesení ZM č. 14 - 51/2012
ZM projednalo souvislosti s přípravou a zajišťováním vlastních zdrojů na výstavbu 2.
etapy kanalizace ve městě a schvaluje uzavření smluv (Kupní smlouva na původní
kanalizaci, Smlouva o budoucí kupní smlouvě, Smlouva o budoucí smlouvě o
příplatku mimo základní kapitál) a dodatku č. 4 k podmínkám uzavření budoucí
kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice dle příloh a
schvaluje jejich podpis pro dopracování dílčích připomínek.
52. Dodatek č. 2 k zakládací smlouvě o.p.s ČŠ
Usnesení ZM č. 14 - 52/2012
ZM schvaluje dodatek č.2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti České
Švýcarsko o.p.s. řešící rozšíření služeb, dle upravené přílohy.
53. Rozšíření počtu členů Správní rady o. p. s. ČŠ
Usnesení ZM č. 14 - 53/2012
ZM neschvaluje rozšíření počtu členů Správní rady o. p. s. České Švýcarsko na
dvanáct.
54. Poziční dokument k prodejům na náměstí
Usnesení ZM č. 14 - 54/2012
ZM bere na vědomí další reakci PhDr. Zdeňka Neterdy, jednatele společnosti ECON
C & S s.r.o., Praha ve věci korigovaného pozičního dokumentu a podmínkách
budoucího prodeje pozemků pod Aparthotelem a objektu č. p. 506 (Továrna) vč.
pozemků a schvaluje úpravu podmínek, jako podklad pro konečné vyhotovení
návrhu kupních smluv.
55. Parkoviště Pražská - Usnesení ZM č. 14 - 55/2012
ZM opakovaně projednalo přípravu společné výstavby parkoviště v Pražské ulici

a schvaluje smlouvu o spolupráci, budoucí kupní smlouvě s věcným břemenem a
právu provést stavbu se společností ECON C & S s.r.o., Praha s tím, že maximální
podíl města (rozdíl mezi kupní cenou a cenou za věcné břemeno) bude činit 350
000 Kč.
56. Rekonstrukce CSI - Usnesení ZM č. 14 - 56/2012
ZM bere na vědomí pokračující administraci projektu Rekonstrukce Centra sociální
integrace, jednání o výběrovém řízení a informaci o rizicích spojených s přijetím
dotace a to jak v realizační fázi, tak s následnou udržitelností.
57. Žádost o dotaci na projekt CSI - Usnesení ZM č. 14 - 57/2012
ZM bere na vědomí podání žádosti o finanční podporu na projekt CSI z Evropského
sociálního fondu, OP LZZ. Rozpočet projektu je 13 233 212 Kč. Spoluúčast města 0 Kč.
58. AMARI - terénní práce na rok 2013 - Usnesení ZM č. 14 - 58/2012
ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 13-29/2012 ve smyslu navýšení rozpočtu
projektu takto:
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt AMARI - terénní práce na rok 2013
u Úřadu vlády ČR. Rozpočet projektu je 358 000 Kč, spoluúčast města je ve výši
maximálně 108 000 Kč z toho 100 000 Kč z rozpočtu města a 8 000 Kč z rozpočtu
p.o. Kostka Krásná Lípa.
59. II. fáze reformy veřejné správy - Usnesení ZM č. 14 - 59/2012
ZM schvaluje podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy.
60. Sportovní hřiště - Usnesení ZM č. 14 - 60/2012
ZM bere na vědomí odstoupení od projektu Sportovní hřiště z programu Prevence
kriminality MV ČR.
61. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/11/16-287 - Usnesení ZM č. 14 - 61/2012
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012/11/16-287, se společností
Karim Europe, s.r.o., Wolkerova 1279, Hulín dle předloženého návrhu.
62. Dotace o. p. s. České Švýcarsko - Usnesení ZM č. 14 - 62/2012
ZM schvaluje dotaci společnosti České Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10,
Krásná Lípa na zajištění činnosti a provozu Domu ČŠ ve výši 42 000 Kč. Dotace bude
poskytnuta v případě uhrazení dlužné částky ve vztahu k městu Krásná Lípa a p. o.
Kostka Krásná Lípa.
63. Veřejná sbírka - Usnesení ZM č. 14 - 63/2012
ZM bere na vědomí ukončení veřejné sbírky na akci - Generální oprava a elektrifikace
kostelních varhan v kostele sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě. ZM schvaluje předání
výtěžku ze sbírky (73 051 Kč) a příspěvku města (80 000 Kč) bezhotovostně
Římskokatolické farnosti Krásná Lípa.
64. OZV č. 4/2012 o odpadech - Usnesení ZM č. 14 - 64/2012
ZM rozhodlo nezvyšovat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města
Krásná Lípa.
ZM schvaluje OZV č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
65. OZV č. 5/2012 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Usnesení ZM č. 14 - 65/2012
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku OZV č. 5/2012 o místním poplatku za
lázeňský a rekreační pobyt, dle předloženého návrhu.
66. OZV č. 6/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Usnesení ZM č. 14 - 66/2012
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku OZV č. 6/2012 o místním poplatku z
ubytovací kapacity, dle předloženého návrhu.
67. Interpelace ZM - Usnesení ZM č. 14 - 67/2012
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z interpelace členů
ZM: - Josef Myšák - prověřit napojení občanů a organizací na vybudované přípojky
splaškové kanalizace v rámci I. etapy a jejich vymáhání.
68. Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 14 - 68/2012
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
- informací o získání dotace KČT na opravu oken rozhledny na Vlčí Hoře,
- nevhodným umístněním zboží před obchody na Křinickém náměstí,
- oslavou výročí 125 let založení KČT.
Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
Ověřovatelé: Petr Novák, Leoš Virgler

Program kina Krásná Lípa
LEDEN 2013

Intimní past
středa 16. 1.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Měla podezření, že v novém bytě není tak úplně sama.
Její nejčernější obavy se stanou skutečností. Hilary Swank
a Jeffrey Morgan v napínavém filmu. 91 minut. Mládeži
přístupno od 15ti let.

Atlas mraků
středa 30. 1.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Tom Hanks, Halle Berry a jiní známí herci v mysteriózním
dramatu , které zobrazuje myšlenku propojenosti našeho
bytí napříč časem a prostorem. 172 minut. Mládeži
přístupno.
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