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Příští číslo Vikýře vyjde
ve středu 30. dubna

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Čtvrtek 17. dubna

4,- Kč

Vážení spoluobčané,
před rokem začala po osmileté administrativní přípravě výstavba druhé etapy kanalizace ve městě.
Je to z mnoha hledisek historicky nejnáročnější
investiční akce, především z pozice poskytovatele
dotace, ale i zhotovitele stavby. Vím, že nás všechny zlobí dlouhodobý stav dotčených komunikací.
Doufám, že pochopíte, že komunikace chceme
nechat dostatečně tzv. sednout. Na konci dubna
by měla proběhnout první část úprav a asfaltování
silnic. Právě se provádí příprava ploch a podkladů.
Další asfaltování pak proběhne s odstupem zhruba
dva až tři měsíce, tzn. na přelomu června a července a poslední část potom na konci září.
V souvislosti s úpravami povrchů místních komunikací vás chci informovat o tom, že město v rámci
stavby realizuje úpravy položením nových asfaltů
samotné silnice v šířce 3,5 – 4,5 metrů, což ne vždy
stačí na celou či potřebou část vozovky.

Kanalizační řad má délku téměř sedm kilometrů a
velká část z toho jde po městských komunikacích.
V rámci stavby je v rozpočtu 26 tis. metrů čtverečních a dalších zhruba 8 tis. m2 položíme navíc v dalších částech bezprostředně navazujících na stavbu.
Součástí stavby a našich nákladů nejsou části vedoucí mimo komunikace.
Doporučuji vám proto si případné další asfalty,
nájezdy, vchody či další práce navíc dojednat
přímo s provádějící firmou namístě a napřímo.
Pro orientaci počítejte s částkou cca 250 - 300 Kč
na metr čtvereční.
Stavba kanalizace díky příznivému průběhu zimy v
zásadě dohnala časový skluz, takže se dá předpokládat, že velká část stavby bude hotova do léta.
Další dokončovací práce budou probíhat do podzimních měsíců a na závěr pak poslední úseky asfaltování.

Věřím, že na podzim bude město čisté, povrchy
dostatečně opraveny a to i včetně některých přilehlých ploch.
Až budeme znát další podmínky a časovou představu poskytovatele dotace a dokončení stavby,
seznámíme vás podrobně s pravidly pro poskytování příspěvků za napojení objektů na novou splaškovou kanalizaci. V zásadě za napojení na novou
splaškovou kanalizaci budeme přidělovat paušál
(cca 3,5 tis.Kč) za napojení objektu, a pak za metr
délky soukromé kanalizace na vlastním pozemku
(cca 800,-Kč/m), maximálně 10 tis. Kč. O tom ale až
později a s dalšími podrobnostmi.
Prozatím vám děkuji za pochopení a trpělivost při
provádění stavby.

Zbyněk Linhart

Našetřené peníze poslouží rozsáhlým investicím
Našetřené finanční prostředky z uplynulých let
umožňují našemu městu realizovat letos opět poměrně značné investice a to bez nutnosti zadlužení.
Jsou to především tři akce, na něž jsou schváleny
dotace. Na samotnou stavbu kanalizace a související náklady je v rozpočtu na rok 2014 určena částka
62 mil. Kč, přičemž v této sumě je řada dalších nákladů. Kromě různých poplatků státu či Ústeckému
kraji (např. věcné břemeno za uložení kanalizací do
krajských silnic bude stát cca 800 tis.Kč). Tři miliony
jsou určeny na další opravy – asfaltování, svodnice,
vpusti a na opravy dalších místních komunikací nad
rámec samotné stavby. Na příspěvky občanům za
napojení na novou splaškovou kanalizaci jsou připraveny dva miliony korun, atd.
Také nákup nového moderního špičkového zametacího stroje pro technické služby zaplatí z cca 80 %
dotace, podobně jako na varovný protipovodňový
systém, jehož součástí bude automatické sledování výše hladiny na Křinici a automatické hlášení,
a především pak bezdrátový městský rozhlas vč.
jeho zavedení do našich osad. Na další dva projekty
máme podané žádosti o dotaci a zdá se, že budeme
úspěšní. Jedná se o rekonstrukci požární zbrojnice v
Nemocniční ulici a komplexní zateplení a s tím spojené úpravy v budově 1. Mateřské školy ve Smetanově ulici. To vše jsou poměrně velmi náročné věci,
mj. i po administrativní stránce. Správa evropských
a státní dotací ze strany státu se dostala do neuvě-

řitelných těžkostí a absurdit. Takže i realizace těchto
projektů je velmi problematická.
Kromě výše uvedených pěti významných projektů
máme v investiční části rozpočtu celou řadu dalších
realizovaných z vlastních prostředků města. K těm
hlavním patří:
a) částečná rekonstrukce domu služeb vně (fasáda,
repase oken) i uvnitř vč. komplexních úprav městské knihovny, která sem byla přestěhována původně dočasně, na což vše se počítá s částkou přes dva
miliony korun.
b) celkovou obnovou projde postupně areál technických služeb, tj. především fasáda na hlavním
objektu TS, další opravy budov v areálu tak i venkovních ploch za celkových 1,1 mil. Kč.
c) na opravy místních komunikací je určeno 1,4 mil.
Kč, což při cca 300,-Kč za metr čtverečný znamená
přes 4000 m2 běžné jednoduché opravy asfaltu.
Místních komunikací však máme cca 70 km, což
může být 250 000 m2. Z tohoto plyne, že ani tak poměrně velká suma nic zásadního neřeší. Pokusíme
se opravit silnici k hlavnímu nádraží a nejhorší úseky ve Sněžné a ve Vlčí Hoře.
d) částka 700 tis.Kč je určena na nákup techniky na
technické služby, což může např. být repasovaná
multikára.
e) rekonstrukce rovné části střechy na radnici a obnovy podkroví budovy vč. zateplení a nových povrchů a úprav v podkrovních místnostech je určeno

600 tis.Kč
f) dokončena by měla být přístavba kulturního
domu (kina), která umožní zvláštní – boční vstup
přímo na jeviště a vytvoří další zázemí pro kulturní
aktivity, za necelých půl milionu korun
g) další finanční prostředky jsou určeny na opravy
majetku města, do bytových domů a to 1,3 mil.Kč
V rozpočtu určená částka na první část stavebních
úprav směřujících ke zklidnění dopravy v ulicích
Školní a Komenského, v těsné blízkosti základní
školy a především zřízení zcela nového kamerového systému ve městě a budou zatím realizačně
přibržděny do doby, kdy bude známo, jak to bude
s dotacemi a realizací staveb Rekonstrukce požární
zbrojnice či energetické úspory budovy 1. MŠ (zateplení atp.). Na kamerový systém, ať už se bude
realizovat letos či přes další zimu, je počítáno s částkou 1,4 mil.Kč, takže by mělo jít o kvalitní provedení
vč. možnosti nahrávání atp.
Staronové cisternové požární auto za dva miliony
korun bude dodáno během několika málo týdnů
a bude ještě dovybaveno novým zásahovým vybavením.
Mimo všechny výše vyjmenované hlavní projekty a
řadu dalších menších je celkem v rozpočtu počítáno
s rozpočtovou rezervou 5 mil. Kč.

Pokračování na str. 3
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 21.4.
2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 24.4. 2014 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 5.5. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 8.5. 2014 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.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl,
Kyjov, Krásný Buk,Sněžná - pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní a kombinovaný svoz – červené a bílé známky byl
ukončen 31.3. 2014

Počasí v Krásné Lípě březen 2014
Letošní březen byl v Krásné Lípě naprostým opakem března loňského. Vzpomínáte na březen loňského roku, kdy se teplota v patnácti dnech nedostala nad bod mrazu? Kdy teploty klesaly až pod
-15°C? To letos rozhodně nehrozilo, a tak máme za
sebou celkem pěkný jarní měsíc. Pokud nahlídneme do statistik za loňské roky, byl letošní březen zatím nejteplejším od roku 2009. První dekáda se sice
moc nepředvedla, maximální tepoty stoupaly jen k
8°C a v noci se občas dostavil slabý mrazík. Srážkový úhrn v první dekádě byl 0,0 mm.
Ve druhé dekádě se dostavilo oteplení, které přineslo již teploty nad 11°C a noční teploty padaly
pod nulu jen výjimečně. Sucho pokračovalo nadárok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru m/s
Úhrn srážek

2014
5,8°C
18,9°C
-2,8°C
100%
35%
16,1 m/s
59,1 mm

le až do 15.3, kdy přišla poměrně výrazná studená
fronta, která stlačila odpolední teplotu pouze na
5°C. 15.3. spadly také první březnové srážky, úhrn
činil 6,2 mm. 16.3. chladno pokračovalo a do toho
se vyskytovaly poměrně vydatné srážky, ve kterých
za 24 hodin napršelo 19,2 mm vody. Výrazné oteplení dorazilo na počátku třetí dekády, kdy se teplota
vyšplhala na 18,9°C. Teplo však opět nevydrželo a
23.3 bylo v odpoledních hodinách v doprovodu
deště 5°C.24.3. se dokonce vrátila na skok zima.
Odpolední teplota těsně nad bodem mrazu dovolila sněhu se dostat i do středních poloh. Do konce
třetí dekády teplota začala opět zvolna stoupat až
na 16°C a srážková činnost zcela ustala.

Březen 2014 - 2009
2013
2012
-3,1°C
4,3°C
8,4°C
17,9°C
-17,8°C
-8,4°C
100%
100%
29%
18%
14,2 m/s
17 m/s
29,6 mm
34,4 mm

2011
2,9°C
15,6°C
-11,3°C
100%
41%
13,5 m/s
35,5 mm

2010
1,7°C
18,0°C
-14,3°C
100%
40%
18 m/s
72 mm

2009
2,0°C
9,9°C
-8,9°C
100%
58%
13,6 m/s
110 mm

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C): 8
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Pracovní poradenství
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00
Pá: jenom objednaní
Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359
PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od
10-15 let
Út 9:00-14:45 pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010
Amari klub pro děti
St 14:00-16:00 příprava do
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná
činnost pro děti
Čt 14:00-16:00 volnočasové
aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
Sociálně aktivizační služby tel.: 412 354 841
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Praní, žehlení, mandl –
sas1@krasnalipa.cz
prádelna Kolíček
tel.: 774 974 583
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
Klub VČELKA
pradelna@krasnalipa.cz
Pro předškoláky
tel.: 412 354 842, 777 291 340
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
Vzdělávací kurzy dle
vcelka@krasnalipa.cz
aktuální nabídky:
tel: 412 354 843
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844
Hlídání dětí a půjčovna
kostýmů pro děti
Komunitní plánování na
tel.: 777 291 359
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Nabízím instalaterské
a topenářské práce,
čištění a desinfekci studní
a zednické práce.
Informace na tel. 777 192 370 nebo
na e-mail instalater.vanek@tiscali.cz.

Pro lidi ohrožené drogou
i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy
v Krásné Lípě
terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371
(stačí prozvonit)
Stomatologická pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 19. – 21.4. 2014 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 26. – 27.4. 2014 MUDr. Zdeněk Janda
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV, tel.: 412 532 216
- 1.5. 2014 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

Krásná Lípa
je na facebooku
Události a další informace z radnice a vůbec města
se nově dozvíte i z facebookových stránek,
které najdete na https://www.facebook.com/krasna.lipa.3?hc_location=stream

Služby praní,
žehlení, mandlování
a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem i
firmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

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
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v
době od 8:00 do 14:00 hodin.
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Našetřené peníze poslouží rozsáhlým investicím
Podobně i Základní škola z našetřených peněz ve
fondu investic postupně realizuje také několik projektů. Během dvou měsíců bude dokončena oprava
fasády a také vnitřní úpravy vč. zateplení objektu 2.
Mateřské školy v Masarykově ulici. Obnovou projdou i vnější plochy okolo - chodníky, herní prvky,
zeleň atp. Již v zimních měsících došlo k dalším
stavebním úpravám ve školní jídelně. K tomu ještě
další drobnosti ve školní jídelně či dovybavení ve
sportovním areálu.
Základní škola získá z rozpočtu města také příspěvek kryjící náklady na pořízení nové nafukovací

haly ve sportovním areálu. Nový a kvalitnější vnější
plášť, tepelná izolace, nová a pevnější ocelová lana
a další vylepšení (např. dálkové ovládání a sledování) budou znamenat předpoklad, že dalších deset
let bude vnější plášť a celá hala bez problémů.
Statisíce korun jsou určeny na několik dalších menších projektů města – nákup nové vánoční výzdoby
a vyzdobení kašny na zimní období, nový kvalitní
dataprojektor do Domu Českého Švýcarska, úpravy ploch ve městě (pod dětským domovem, pod
Cimrákem), dokončení povrchu chodníku v Masarykově ulici, drobné nákupy vybavení veřejných

FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná Krásná Lípa
ve fotografii

Policejní sloupek přehled za březen
Vyřizovat účty si přijeli až Velkého Šenova
S četnými pohmožděninami a podezřením na
otřes mozku skončil v nemocnici muž, se kterým
si na krásnolipském Křinickém náměstí v podvečerních hodinách vyřizovali účty jiní dva muži z
Velkého Šenova. Oběma útočníkům bylo sděleno
podezření z výtržnictví, za které mohou čekat až
dvouletý trest odnětí svobody.

Stejně jako v loňském roce i v tom letošním jsme
pro Vás přichystali soutěž, v níž budeme poznávat
nejen Krásnou Lípu, ale i její blízké i vzdálenější
okolí. Fotografie z minulého čísla byla pořízena na
Studánce. Sníme zachycuje silnici č. 9 ze Studánky
do Dolního Podluží, kde je vidět kostel sv. Kateřiny.
Pohled jižním směrem nám také ukazuje Jiřetín a
Křížovou cestu, Tolštejn a Jedlovou, jak správně odpověděli Milan Procházka a Štěpán Uhlík.
Otázka: Tentokrát se Vás ptáme, kde rostla lípa na
snímku a jakou fabriku za sebou skrývala?

Zaměstnance hledá Krásná Lípa i Nobilis Tilia
Město Krásná Lípa hledá zaměstnance
Město Krásná Lípa přijme zaměstnance na pracovní pozici – „sekretář“.
Požadavky: ukončené, minimálně středoškolské vzdělání – nejlépe všeobecného či ekonomického
zaměření, velmi dobrá znalost administrativních činností, velmi dobrá znalost práce na PC (uživatelské programy Word, Excel), dobré komunikativní schopnosti, příjemné vystupování schopnost
samostatného rozhodování, časová flexibilita, minimální praxe v oblasti administrativních činností 3
roky, praxe v oblasti veřejné správy výhodou.
Předpokládaný nástup od 6/2014.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Veřejná výzva – sekretář – neotvírat“ do 22. 4. 2014 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
www.krasnalipa.cz
Nobilis Tilia z Vlčí Hora hledá nové pracovníky
Obchodní manažerka / obchodní manažer
Požadavky: do svého týmu hledáme člověka, který po ročním zapracování bude zodpovědný za vytváření a realizaci obchodní strategie společnosti a řízení obchodního týmu interních a externích spolupracovníků, bude se podílet na tvorbě marketingových a produktových strategií. Hledáme zralou
osobnost se zkušeností s řízením obchodních týmů a vytvářením obchodních strategií s minimální
praxí 10 let. Typ spolupráce: na HPP nebo jako OSVČ , nástup možný od 07 / 2014 nebo dle dohody.
Samostatný pracovník obchodu
Požadavky: do našeho týmu hledáme člověka, který vykonává obchodní aktivity,komunikuje se
svěřenými zákazníky a upevňuje stávající obchodní vztahy, proaktivně vyhledává možnosti a realizace
nových obchodních příležitostí, aktivně prezentuje portfolio produktů, umí se postarat o příchozí
zákazníky nebo potenciální obchodní partnery, připravuje nabídky pro zahraniční obchod, pečuje
o klíčové zákazníky, účastní se kurzů, seminářů a prodejních akcí, spolupracuje při řešení reklamací,
pečuje o zákazníky v režimu smluvní výroby, spolupracuje s vývojovým oddělením a marketingovým
oddělením, předkládá podněty pro marketing vycházející ze zkušeností na trhu, spolupracuje při
tvorbě propagačních materiálů a jiné další obchodní aktivity.
Životopisy na obě pozice včetně motivačního dopisu v rozsahu max. 1x A4 na téma „Co očekávám od
nabízené pozice a co je pro mne důležité“ zasílejte do 30.4.2014 emailem na jitka.hodkova@nobilis.cz,
nebo poštou na adresu:
Bc.Jitka Hodková, Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, 407 46
Více na www.nobilis.cz.

Na pořádek letos dohlédnou i strážní
Na pořádek ve městě bude zhruba půl roku zkušebně dohlížet, kromě Policie ČR, také bezpečnostní agentura ARGUS. Ve stanoveném území, v odpoledních a večerních hodinách, se budou pohybovat
strážní pořádkové služby v uniformách a ve výstraž-

prostranství, zeleň, atp.).
Samozřejmě, že nápadů máme všichni mnoho a
mnoho. Ale řádně se mohou postupně realizovat
jen věci s jistou dávkou kvalitní přípravy a preciznosti. Z uvedeného přehledu i předchozích investic
je zřejmé, že se dlouhodobě snažíme dát do řádného stavu ten majetek města, který má být dlouhodobě v našem vlastnictví, vytvářející základní infrastrukturu města. Ta bude již v zásadě vybudována
či obnovena a je v poměrně novém a moderním
stavu.
Zbyněk Linhart

né vestě. Zaměří se především na pořádek na veřejném prostranství a prevenci vandalismu. V případě
potřeby volejte v čase od 13:00 do 23:00 hodin na
telefonní číslo: 607 934 629.

Jedno obvinění je málo, tři snad budou stačit
Několik dní byl ubytován v jednom z krásnolipských hotelů 21 letý muž z Varnsdorfu. Částka za
ubytování se postupně navýšila o útraty za prohýřené večery v hotelové restauraci až na šest tisíc
korun. Když mělo dojít na placení, muž hotel potají
opustil. Jmenovanému bylo sděleno podezření z
podvodu, za který mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. …a aby toho neměl u soudu málo,
o týden později si přivzal z rukou krásnolipských
policistů sdělení za podezření o pokus podvodu
při opravě vozidla, když celkovou částku za opravu
navýšil nejméně o osmnáct tisíc korun a do třetice
mu bylo ve stejné době sděleno vyšetřovatelem
SKPV Rumburk obvinění za zapálení celkem sedmnácti plastových kontejnerů ve Varnsdorfu, kde s
další spolupachatelkou způsobili škodu ve výši sto
tři tisíc korun.
Další, kterému se líbí trojka
Dalším recidivistou, který zaměstnává krásnolipské policisty, je 23 letý muž z Krásné Lípy. Jen
v posledním měsíci má na svědomí vloupání do
sklepa v Pražské ulici, kde odcizil palivové dřevo,
krádež horského kola před prodejnou potravin na
Křinickém náměstí a krádež kovových sloupků ze
zahrady v ulici U Tiskárny. Ačkoliv nikdy nezpůsobil
vysokou škodu, za krádeže mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
Problémy s topením vyřešil na úkor města
Policie šetří případ krádeže třinácti vzrostlých
stromů, které vykácel neznámý pachatel v lesním
porostu v Zahradách. Pachatel si zřejmě v průběhu zimy vyřešil problém s topením, bohužel Městu
Krásná Lípa způsobil dvacetitisícovou škodu.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého
měsíce evidovali 21 trestných činů a 50 přestupků,
z toho 38 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Výstavba kanalizace jde
do další fáze
Výstavba kanalizace se dostává konečně do další
fáze. Nyní probíhá příprava pro asfaltování místních komunikací po kanalizaci, samotné asfaltování bude v několika etapách probíhat po Velikonocích. Hlavní stavební práce by pak měly být
dokončeny v průběhu července.
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Přípravy na letní sezónu vrcholí
V posledním příspěvku ze SportAreálu jsme vás
informovali o úspěších našich nejmladších tenistů,
ale není to zdaleka vše co se v posledních dnech na
areálu děje. Za pomoci zaměstnanců technických
služeb se dokončují přípravy na otevření letní sezóny. V provozu jsou již trampolíny, centrální kurt
a minigolf. Přibyly zde i nové tabule na kreslení pro
děti. Kompletní rekonstrukcí prošla tribuna a bude
záležet jen na počasí, kdy se otevřou i antukové
kurty a beach volejbalové hřiště. Těšíme se na vaší
návštěvu.
(Zaměstnanci SportAreálu)

Občanské sdružení Krásnolipsko Vás v sobotu 19.
dubna zve na pašijovou hru „Proč“. Hraje se od
16:00 hodin v Domě Českého Švýcarska v Krásné
Lípě a od 19:00 hodin v evangelickém kostele v
Rumburku – Na Kopečku, Krásnolipská ulice.

15. hvězdicová jízda
má cíl ve Vilémově

Uzávěrka vědomostní
soutěže se blíží

Astronomický den
v Českém Švýcarsku

Také letos Správa NP České Švýcarsko vyhlásila
vědomostní soutěž Za poznáním Českosaského
Švýcarska. Tématem čtrnáctého ročníku jsou Ptáci
Labských pískovců. Pro soutěžící je připraveno 10
otázek, jejichž správné zodpovězení podmiňuje
účast ve slosování o zajímavé věcné ceny. Otázky
soutěžící najdou na webových stránkách soutěže
www.npcs.cz/vedomostnisoutez, kde je mohou
zodpovědět prostřednictvím elektronického formuláře. Uzávěrka soutěže je 30. dubna, vyhlášení
výsledků proběhne v rámci Evropského dne parků
dne 24. května v Krásné Lípě.

Povídání o planetách, Slunci, hvězdách, vzdálených galaxiích i tajemných černých dírách. Pozorování objektů noční oblohy, hry a soutěže pro děti a
ještě mnohem víc! To vše můžete zažít ve čtvrtek 1.
května od 18:00 do 22:00 hodin. Sraz účastníků je
na parkovišti u správy NP ČŠ. Více na www.npcs.cz.

Dubnové akce
v Amari klubu
24. 4. BESIP
IP – dopravní
d
í výchova
ý h pro chodce
h d i cyklisty
3. 5. IQLANDIA - celodenní výlet do Liberce
Více na samostatných letácích, nebo na www.komunitnicentrum.com

Pozvánka
na pašijovou hru Proč

Geologicko - botanická
exkurze na Růžák
Poznejte neuvěřitelnou geologickou rozmanitost
národního parku a nahlédněte do pracovní náplně oddělení geologie správy NP. Kdy a jak vznikala
zdejší krajina? Jaký význam pro zdejší flóru mají
horniny tvořící Růžovský vrch? Na tyto a další otázky vám v neděli 27. dubna od 10:00 hodin odpoví
botanik a geolog správy NP. Sraz účastníků je v Růžové před kostelem. Více na www.npcs.cz.

Tradiční přeshraniční Hvězdicová jízda na kolech
se tento rok koná v neděli 4. května 2014. Cíl jízdy bude poprvé ve Vilémově u restaurace „U staré
cihelny“, kam by cyklisté měli dojet do 13:00 hodin. Účastníky jízdy přivítá starosta obce Hynek
Raichart, pak bude následovat kulturní program.
Aby měli účastníci dostatek sil i pro zpáteční jízdu,
bude připraveno občerstvení. Pořadatelé se těší na
Vaši účast a věří, že i počasí bude jízdě přát. Pěší i
autoturisté jsou také srdečně zváni. Plánovaný odjezd z Krásné Lípy je z náměstí v 10:00 hodin. Účast
na hvězdicové jízdě je na vlastní nebezpečí.

Vítání ptačího zpěvu
Vycházka zaměřená na pozorování ptáku, určování
podle hlasu, ukázka odchytu drobného ptactva do
sítí a kroužkování pod dohledem ornitologa a ředitele správy NP Pavla Bendy. Akce je vhodná i pro
zvídavé děti. Sraz účastníků je v sobotu 3. května
v 6:30 na parkovišti u správy NP ČŠ. Více na www.
npcs.cz.
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O víkendu 25. - 27. 4. zahajuje nová turistická sezóna v Českém Švýcarsku!
S l č t České
Společnost
Č ké Švýcarsko
Š ý k spolu
l se Správou
S á
Ná
Národního
d íh parku
k ČŠ a s dalšími
d lší i
partnery již tradičně v dubnu slavnostně zahajuje novou turistickou sezónu v
tomto krásném regionu.
Připravené akce:
Na elektrokolech k sousedům – pátek 25. dubna, od 14:00 hodin

Janovská
J
ká rozhledna
hl d aneb
b Nový
N ý turistický
t i ti ký trhák
t hákk - sobota
b t 26.
26 dubna,
d b od
d
11:30 hodin
Na vrcholky Labského kaňonu – sobota 26. dubna , výlet s průvodcem
Za divočinou Českosaského Švýcarska - neděle 27. dubna, dálkový pochod
s průvodcem

České Švýcarsko - Otevření turistické sezóny 2014

České Švýcarsko
Otevření turistické sezóny 2014

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci s krásnolipskou sportovní půjčovnou Cottage
a saskou společností Little John Bikes vás srdečně zvou na speciální cyklistickou vyjížďku na e-kolech.

Janovská
rozhledna
aneb
nový turistický TRHÁK
v Českém Švýcarsku

Obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko ve spolupráci se Správou
národního parku České Švýcarsko a obcí
Janov si Vás dovolují pozvat na slavnostní
otevření turistické sezóny 2014, v rámci
které otevřeme a vystoupáme na novou
rozhlednu s panoramatickými výhledy na
Českosaské Švýcarsko.

Sobota 26. dubna 2014
sraz v 11:30 hod.
v Janově pod rozhlednou
www.ceskesvycarsko.cz

Zdarma

© Little John Bikes GmbH

zapůjč
elektrokení
ola

Na elektrokolech k sousedům

pátek 25. dubna 2014

Sraz: 14 hodin na náměstí v Krásné Lípě před Domem Českého Švýcarska
Trasa: Krásná Lípa – Hinterhermsdorf a zpět • Délka trasy: tam i zpět 26 km
Návrat: kolem 18 hodiny
E-kola vám rádi zapůjčíme zdarma, ale jejich počet je omezen.
Na akci je nutné se předem nahlásit na tel.: + 420 777 819 198
Vyzkoušíte si, jaké to je šlapat do kopce a nezadýchat se. U sousedů v Sasku nás čeká příjemné překvapení.
Jsou vítání i cykloturisté na svých kolech.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

TURISTIKA BEZ HRANIC
TOURISMUS OHNE GRENZEN

strana 6

17. dubna 2014

Program kina
Krásná Lípa - Duben 2014
COLETTE
středa 23.4.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

KINO ART Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické
židovky Colette vypráví o osudu tajné lásky v prostředí
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží.. V osvětimském koncentračním táboře se před
námi odhaluje nelítostný svět každodenního boje o přežití.
Výpravné strhující drama o síle lásky a touze po svobodě.
125 minut, mládeži do 12 let nepřístupno

Odpoledne pro ženy
Vždy v polovině dubna patří tradičně jedno sobotní dopoledne ženám. V úvodu programu akce
„Odpoledne pro ženy“ se ženám v komickém vystoupení představili herci z rumburského divadla
Hraničář. Krásné taneční variace předvedly také
děti ze školní družiny. Následovala vtipná ukázka
tak zvaného pánského žehlení, kterou předveli
spoře odění pánové. Ženy také shlédly zajímavou
ukázku kickboxerského zápasení, která byla obo-

hacena o krátký kurz sebeobrany. K dobré náladě
přispělo i hudební vystoupení žáků ZUŠ Rumburk.
Po celé odpoledne si ženy mohly nechat předvést
nové trendy v lakování nehtů a vyzkoušet tvorbu
jarních květinových dekorací a pletení košíku z
pedigu. Některé zájemkyně neodolaly a nechaly si
vyložit osud od zkušených kartářek.
Věříme, že se všem ženám odpoledne líbilo.
(Kristýna Kořínková)

Domeček Na Kopečku
Rumburk
duben 2014
Středa 23. dubna – 19:00
Safari za domem aneb Zahrady přátelské živočichům
Chcete vědět, jak oživit zahrádku doma, u školky, či školy, aby byla atraktivní nejen pro Vás a
děti, ale i živočichy? V přednášce zahradní architektky Magdaleny Smetanové se dozvíte,
jak jednoduše a snadno vytvořit nové přírodní
prvky v zahradě a nejrůznější drobná obydlí
pro živočichy, tak abyste měli vlastní „Safari za
domem“. Ukážeme si způsoby, jak vytvořit nový
životní prostor pro živočichy, kteří z naší přírody, díky ubývání jim blízkých stanovišť, mizí.
Ve spolupráci s o.p.s. České Švýcarsko. Z cyklu
přednášek pro ekospotřebitele a v rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace.
Středa 30. dubna 4-19:00
Nepál
Promítání diapozitivů s originálním povídáním
cestovatele, sportovce a trempa Petra Průsera Fialy. Krátce po revoluci vyrazil do dalekých
krajů, otevřely se hranice a s nimi i nové možnosti cestování. Pojďte si zavzpomínat, jaké bylo
cestování před více jak dvaceti lety, v době bez
internetu a bez mobilů, kdy ještě svět nebyl tak
globalizovaný.

Děti nocovaly
s Andersenem
První dubnový páteční večer se opět spalo v městské knihovně při každoroční Noci s Andersenem. A
co během této pohádkové noci zažily? Soutěžily,
vyráběly z papíru, samozřejmě četly a také procházely stezkou odvahy, kde na ně čekaly bytosti ze
záhrobí. Druhý den ráno se děti rozešly do svých
domovů bohatší o nové zážitky.
(Jindřiška Malinová)

Školáci sázeli živý plot
Žáci krásnolipské základní školy spolu se svými
kamarády z Mittelschule
Neukirch a Naturschutzzentrum Neukirch, sázeli
na školním hřišti Hauserka
nový živý plot. To vše v
rámci dlouhodobé spolupráce obou organizací, která si klade za cíl mimo jiné
výchovu žáků ke vzájemné
spolupráci a toleranci bez
jazykové bariéry a upevnění přátelských vztahů.

Slušné jaro krásnolipských tenistů
Dvacet hráčů, včetně sedmi z Tenisové akademie z
Krásné Lípy se zúčastnilo tenisového turnaje Prince
tour na Spartě v Praze. Hráči si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je hrát na kurtech, na kterých
trénují a hrají naši nejlepší tenisté. Mladí krásnolipští tenisté také úspěšně město reprezentovali v
Jablonci nad Nisou, kde na turnaji minitenistů vybojoval třetí místo Oliver Falta, který prohrál až v

boji o finále. Turnaj mladších žáků v České Lípě také
slušně rozehrál Vlastimil Šmalcl z TC Mozkové lázně
Doubice, který s Ondřejem Sirovátkem ze Severočeské tenisové nenašli ve čtyřhře přemožitele a
celý turnaj vyhráli. Hráčům i rodičům patří poděkování za vzornou reprezentaci. Děkujeme a přejeme
mnoho dalších sportovních úspěchů.
(Vlastimil Šmalcl, Tenisová akademie Krásná Lípa)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 59. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 02.04.2014
I. Hlavní program
Závěry z 22.ZM - Usnesení RM č. 59 - 01/2014
RM projednala průběh a závěry z 22. zasedání ZM ze dne 26. 3. 2014 a ukládá:
a) Karlu Marešovi:
- zabývat se požadavky obyvatel k dopravní situaci v ulici Varnsdorfská
- upozornit příslušné správce na dlouhodobě nebezpečnou situaci zúžení vozovky resp.
padající opěrné zdi potoka u objektu Kyjovská 56 (bývalý hotel Slavia)
b) Ivaně Jägrové zabývat se:
- nakládáním s bioodpady na sídlišti
- nepořádkem u penzionu Na pile v Krásném Buku a obdobných místech
c) Martině Hlavové, DiS. vyřešit stav přístupových míst k hlavnímu vlakovému nádraží
d) Vladimíře Doškové zabývat se průchodností značených cest v Kyjově
e) Petru Olivovi zajistit PD a příslušné stavební povolení na budoucí muzeum turistiky
(Krásnolipska) v objektu Křinické náměstí 1.
Úkoly ze schváleného rozpočtu - Usnesení RM č. 59 - 02/2014
RM projednala aktivity vyplývající ze schválené účelově vázané části rozpočtu města na
rok 2014 a ukládá jednotlivým pracovníkům města, aby v součinnosti se starostou města
připravili, realizovali a administrovali konkrétní svěřené projekty:
a) Jan Kolář:
- nákup cisternového hasičského vozu vč. dovybavení
- nákup techniky pro Technické služby města
- varovný protipovodňový systém (bezdrátový rozhlas vč. rozšíření na další části města)
- nákup čistícího vozu vč. dovybavení v rámci projektu snížení prašnosti ve městě
- malé stavby a zeleň
b) Martina Hlavová:
- opravy budov a areálu technických služeb
- dokončení částí chodníku Masarykova ulice
- opravy vnějšku fasád objektů města na náměstí
- rozsáhlejší opravy místních komunikací
- Kino – KD – přístavba
- úpravy ploch pod kinem a pod dětským domovem
c) Petr Oliva:
- částečná vnitřní a vnější rekonstrukce Domu služeb dle přílohy
- jmenovité akce investiční části rozpočtu správy majetku města dle přílohy
- rekonstrukce částí prostor městské knihovny
- rekonstrukce podkroví objektu radnice vč. zateplení a vodorovné části střechy
d) Jiří Rous:
- stavební úpravy ke zklidnění ulic Komenského a Školní (1. část)
- energetické úspory a související u objektu 1. Mateřské školy (v závislosti na získání
dotace)
- rekonstrukce požární zbrojnice (v závislosti na získání dotace)
- dokončovací práce u budov ŠJ a ŠD
RM ukládá starostovi města dále řešit následující projekty schválené v rozpočtu města, a to:
- kamerový systém ve městě
- výzdoba kašny na náměstí na zimu a nová vánoční výzdoba
- nový dataprojektor v Domě Českého Švýcarska
- obnova nafukovací haly ve sportovním areálu
RM ukládá Janě Drobečkové ve spolupráci s tajemnicí MěÚ připravit návrh a podrobnější
rozpočet na propagaci města a významné kulturní akce v roce 2014.
RM ukládá tajemnici MěÚ předložit do příštího jednání RM plán kulturních akcí města
v roce 2014.
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 59 - 03/2014
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1355/6 o výměře 280 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Janu Železnému, Nemocniční 36, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 59 - 04/2014
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1355/6 o výměře 250 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Ivaně Zimové, Nemocniční 30, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 59 - 05/2014
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1355/6 o výměře 250 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Jaroslavě Bydžovské, Nemocniční 36, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 59 - 06/2014
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1355/6 o výměře 270 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Gerhardu Neumannovi, Nemocniční 28, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 59 - 07/2014
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1355/6 o výměře 250 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Jaromíru Kaškovi, Nemocniční 26, Krásná Lípa.
Byty - zrušení usnesení - Usnesení RM č. 59 - 08/2014
RM ruší usnesení RM č. 58 - 19 z 11. 3. 2014 pro nezájem žadatele.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 5, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 59 - 09/2014
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2013/25/26-483 na byt č. 5,
Masarykova 993/2 s Martinem Švecem k 31. 5. 2014 za podmínky, že nejpozději do 31.
5. 2014 bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem bytu. V opačném případě

skončí nájem bytu uplynutím výpovědní doby k 30. 6. 2014.
Nebytové prostory - pronájem baru v Kulturním domě
Usnesení RM č. 59 - 10/2014
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2014/22/26-108 na pronájem nebytových
prostor č. 2 (baru) v objektu Pražská 960/24 (Kulturní dům) s Klubem českých turistů
Krásná Lípa, Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa, IČ 44222378, zastoupeným Václavem
Hiekem, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje výjimku z Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa, kdy žadatel nehradí kauci při podání žádosti. Veškeré opravy a
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Nebytový prostor - Masarykova 246/6 - Usnesení RM č. 59 - 11/2014
RM projednala žádost o úpravu plateb za vytápění v nebytových prostorách č. 4,
Masarykova 246/6 podanou Ladislavem Jarošem bytem Kyjovská 288/9, Krásná Lípa
a schvaluje úpravu výpočtového listu s tím, že nebudou účtovány fixní náklady za
vytápění.
Byty - pronájem - byt č. 4, Elišky Krásnohorské 781/19
Usnesení RM č. 59 - 12/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Elišky Krásnohorské 781/19 Milanu Gunarovi bytem
Nymburská 531, Varnsdorf. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 5, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 59 - 13/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 6. 2014 byt č. 5, Masarykova
993/2, Krásná Lípa. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1 (84,99 m2, sazba 22,82 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.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 4, Pražská 450/48
Usnesení RM č. 59 - 14/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 4, Pražská 450/48, Krásná Lípa. Byt II.
kategorie o velikosti 2 + 1 (93,86 m2, sazba 22,82 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.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 59 - 15/2014
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Tomáš Grabka bytem Komenského 452/11, Krásná Lípa na byt č. 2, Křinické náměstí
6/11, na dobu určitou do 31. 7. 2014,
- Jiří Králík bytem Smetanova 285/2, Krásná Lípa na byt č. 1, Elišky Smetanova 285/2,
na dobu určitou do 31. 10. 2014,
- Miroslav Stankovič bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 1,
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 10. 2014,
- Petr Virgler bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 13, Nemocniční 1137/6,
na dobu určitou do 31. 7. 2014.
Byty - pronájem - byt č. 27, Nemocniční 1137/6 - změna usnesení
Usnesení RM č. 59 - 16/2014
RM schvaluje změnu termínu na 1. 4. 2014 v usnesení RM č. 58 - 18 z 11. 3. 2014.
Parkoviště Kyjov a Vlčí Hora - Usnesení RM č. 59 - 17/2014
RM se seznámila se třemi předloženými nabídkami na aktualizaci projektové
dokumentace na výstavbu parkovišť v Kyjově u vstupu do Kyjovského údolí a u přehrady
(pod Faflákem) a ve Vlčí Hoře u provozovny Nobilis Tillia, včetně jejich porovnání, a jako
nejvhodnější vybrala nabídku firmy APIS Nový Bor spol. s r. o., Nábřežní 101, 473 01 Nový
Bor. RM ukládá vedoucímu OVIŽP Ing. Jiřímu Rousovi zajistit s vybraným uchazečem
potřebné náležitosti a schvaluje uzavření SOD na aktualizaci uvedených dokumentací.
Obnova fasády na objektu TS - Usnesení RM č. 59 - 18/2014
RM schvaluje smlouvu č. 2014/11/14 - 107 na obnovu fasády objektu technických
služeb, Pletařská 22, Krásná Lípa s dodavatelem Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7a, Krásná
Lípa, IČ 44572352, za celkovou cenu 487 674 Kč vč. DPH.
Kanalizace - zařízení staveniště v ul. Dvořákova
Usnesení RM č. 59 - 19/2014
RM schvaluje žádost společnosti Energie stavební a báňská a. s., Vašíčkova 3081, Kladno,
o bezúplatné zřízení dočasného úložiště stavebního materiálu (štěrk, zásypový mat.),
na části p. p. č. 567/1, k. ú. Krásná Lípa, v křižovatce ulic Vančurova a Nerudova. Před
zahájením užívání bude pořízena fotodokumentace pozemku. Po skončení užívání
pozemku musí žadatel uvést pozemek do řádného stavu.
Umístění pracovní maringotky Povodí Ohře s. p.
Usnesení RM č. 59 - 20/2014
RM schvaluje umístění maringotky pro pracovníky Povodí Ohře s. p. na části pozemku p.
p. č. 502/5, k. ú. Krásná Lípa, kteří budou provádět údržbu koryta Křinice od mostu u č.
p. 47 až ke vstupu do zakrytého profilu u č. p. 985. Pozemek bude poskytnut bezplatně,
po ukončení prací a odvezení maringotky bude pozemek upraven do původního stavu. O
předání a převzetí pozemku bude sepsán protokol.
Mobilní služby - Usnesení RM č. 59 - 21/2014
RM se seznámila s nabídkou společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., na poskytování
mobilních služeb. RM schvaluje prodloužení smluvního vztahu formou dodatku ke
smlouvě č. 2007/19/16 - 410, se společností Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská
167, Praha 10, na poskytování mobilních služeb, dle předložené nabídky.
Dodatek č. 1 - plyn - Usnesení RM č. 59 - 22/2014
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/19/18-515 o sdružených službách
dodávky plynu, se společností RWE Energie s. r. o., Limuzska 3135/12, Praha, kterým

se mění počet odběrných míst.
DS - renovace oken - Usnesení RM č. 59 - 23/2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2014/11/28-106 s firmou Bc. Josef Papoušek,
Chřibská 310, Chřibská, na realizaci renovace oken Domu služeb, dle předložené nabídky.
DS - úprava chodeb DS a prostor Kostky - Usnesení RM č. 59 - 24/2014
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření SOD č.
2014/11/18-112 na úpravu chodeb a prostor p. o. Kostka Krásná Lípa v objektu 1094/4,
Krásná Lípa s firmou Demos s. r. o., Masarykova 602/44, Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
Smlouva o realizaci přeložky NN zařízení - Usnesení RM č. 59 - 25/2014
RM schvaluje smlouvu č. 2014/11/11-103 mezi ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, Děčín
a Městem Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa na provedení přeložky stávající
nadzemní přípojky NN pro objekt č. p. 22/3 Pletařská v k. ú. Krásná Lípa v termínu
nejpozději do třech měsíců od uzavření smlouvy.
Pasportizace - Usnesení RM č. 59 - 26/2014
RM schvaluje nabídku na 2. závěrečnou část zhotovení pasportů od firmy Ing. Václav
Lepš, Bož. Němcové 488, České Meziříčí. RM schvaluje realizaci 2. etapy v roce 2014.
Technická výpomoc organizacím - Usnesení RM č. 59 - 27/2014
RM schvaluje technickou výpomoc organizacím na akce pořádané v roce 2014, dle
předloženého návrhu.
Cena plynu 2015 - Usnesení RM č. 59 - 28/2014
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2014/19/18-515 o sdružených dodávkách plynu
pro rok 2015, z důvodu mimořádně výhodné cenové nabídky dle přílohy.
Nákup květinové pyramidy - Usnesení RM č. 59 - 29/2014
RM schvaluje nákup dvou ks květinové pyramidy TOP 150 a jednoho ks květinové
dekorace Konstrukce - Cyklista TOP 250 od společnosti FLORAVIL, s. r. o., Moskevská 63,
Praha, dle předložené nabídky.
Podium - Usnesení RM č. 59 - 30/2014
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2014/19/29-109 na pronájem podia Tolštejnského
panství včetně montážního listu, na akci 150. výročí SDH Krásná Lípa, která se bude
konat dne 10. 5. 2014, dle předloženého návrhu.
Paprsky naděje - Usnesení RM č. 59 - 31/2014
RM neschvaluje poskytnutí finančního daru sdružení Paprsky naděje, o. s., 696 12
Hovorany 161.
Program kina a KD - Usnesení RM č. 59 - 32/2014
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí kulturního domu na měsíc květen
2014.
Zpráva o plnění úkolů z 57. RM - Usnesení RM č. 59 - 33/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 57. RM.
IV. Informace - Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti,
- Zápis z 20. schůze kontrolního výboru,
- Zápis z jednání komise zdravotně sociální.
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- nabídka na spolupartnerství při realizaci projektu Sociální automobil,
- technický popis světelné fontány,
- ukončení nájemní smlouvy - Stráníková,
- pozvánka na 22. Eibauský Pivní průvod.
Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart

K VÝROBĚ NAŠEHO CHLEBA
POUŽÍVÁME POUZE KVALITNÍ
SUROVINY A TRADIČNÍ POSTUPY.
ZA SVOU BÁJEČNOU CHUŤ A
BEZKONKURENČNÍ TRVANLIVOST
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www.pekarstvilimma.cz
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 26. 03. 2014
Zpráva o plnění úkolů z ZZM - Usnesení ZM č. 22 - 01/2014
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 20. a 21. ZZM bez připomínek.
Rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2013
Usnesení ZM č. 22 - 02/2014
ZMschvaluje5.rozpočtovéopatřenírozpočtuměstaKrásnáLípaprorok2013vpředloženémznění.
Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2014 - Usnesení ZM č. 22 - 03/2014
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2014 v závazných ukazatelích rozpočtu v
provozní, investiční-účelové části rozpočtu a financování dle tabulek č. 1 - 3.
Rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná Lípa roku 2014
Usnesení ZM č. 22 - 04/2014
ZM schvaluje, aby RM prováděla rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok
2014 v rozsahu: a) navýšení (snížení) celkových příjmů a výdajů rozpočtu jednotlivých
organizačních složek města v provozní, investiční - účelově vázané části a financování, aniž
by se změnil celkový objem příjmů a výdajů rozpočtových kapitol vyjma účelových dotací a
k tomu souvisejících výdajů,
b) daném § 16 odst. 3, písm. a) a c) a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Předání kompetencí RM - Usnesení ZM č. 22 - 05/2014
ZM schvaluje: 1) poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů města Krásná
Lípa na oslavy 150. výročí založení,
2) poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč Klubu cyklistiky Krásná Lípa na uspořádání závodu TOUR
DE FEMININ,
3) poskytnutí dotací občanům na opravy vnějších plášťů budov, střech, plotů a květinové
výzdoby do výše 160 tis. Kč dle platných pravidel,
4) aby s rozpočtovými rezervami rozpočtu města nakládala RM.
Rozpočtový výhled na období 2014 – 2017 - Usnesení ZM č. 22 - 06/2014
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období roku 2014 do roku 2017 dle
předloženého návrhu.
Rozpočtová opatření rozpočtu příspěvkových organizací města Krásná Lípa Usnesení ZM č. 22 - 07/2014
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu příspěvkových organizací
zřízených městem Krásná Lípa na rok 2014 v rámci schváleného rozpočtu, které nemění výši
celkového rozpočtu příspěvkové organizace.
Rozpočet sociálního fondu - Usnesení ZM č. 22 - 08/2014
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu města pro rok 2014, dle předloženého návrhu.
Členské příspěvky - Usnesení ZM č. 22 - 09/2014
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2014 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 835 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 8 995 Kč,
4) DSO Sever ve výši 18 255 Kč,
5) MAS Šluknovsko ve výši 500 Kč.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013
Usnesení ZM č. 22 -10/2014
ZM schvaluje Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 vč. zpráv příspěvkových
organizací města Krásná Lípa v předloženém znění.
Účetní závěrka města Krásná Lípa za rok 2013 - Usnesení ZM č. 22 - 11/2014
ZM schvaluje účetní závěrku města Krásná Lípa k 31. 12. 2013 v předloženém znění.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, p. o. za rok 2013
Usnesení ZM č. 22 - 12/2014
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa za rok 2013 v celkové výši 174 942,04 Kč (z hlavní činnosti ve výši 24 095,48 Kč
a z vedlejší činnosti ve výši 150 846,56 Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn ve výši 20%
hospodářskéhovýsledkuazbyloučást80%hospodářskéhovýsledkupřevéstdorezervníhofondu.
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ, p. o. za rok 2013 - Usnesení ZM č. 22 - 13/2014
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa za rok 2013 v předloženém znění.
Roční odpisový plán ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2014 - Usnesení ZM č. 22 - 14/2014
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa (dále jen ZŠ a MŠ) pro rok 2014, dle předloženého návrhu a současně schvaluje
odvod z fondu reprodukce majetku (investičního fondu) ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. v celkové
výši 1 575 228,00 Kč.
15. Financování investic ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2014 - Usnesení ZM č. 22 - 15/2014
ZM schvaluje realizaci staveb financovaných z FRIM Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa, p. o. pro rok 2014 dle přílohy s možností využití rezervy a v závislosti na zdrojích
financování.
Rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ, p. o. na rok 2014 - Usnesení ZM č. 22 - 16/2014
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV (neinvestiční výdaje a mzdy)
- rozpočet na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
v předloženém znění.
Hospodářský výsledek Kostka, p. o. za rok 2013 - Usnesení ZM č. 22 - 17/2014
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa za rok 2013 v
celkové výši 313 403,15 Kč (z hlavní činnosti ve výši 306 189,03 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 7
214,12 Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn ve výši 20% hospodářského výsledku a zbylou
část 80% hospodářského výsledku převést do rezervního fondu. ZM dále schvaluje použití
rezervního fondu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa ve výši daňové úspory celkem 43
017 Kč (14 660 Kč za rok 2011 a 28 357 Kč za rok 2012) ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících
s činnostmi, jejichž příjmy nejsou předmětem daně.
Zpráva o hospodaření p. o. Kostka za rok 2013 - Usnesení ZM č. 22 - 18/2014
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření p. o. Kostka Krásná Lípa za rok 2013 v předloženém znění.
Roční odpisový plán p. o. Kostka - Usnesení ZM č. 22 - 19/2014
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2014, dle
předloženého návrhu a současně schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku (investičního
fondu) Kostka Krásná Lípa, p. o. v celkové výši 10 251 Kč.
Kostka, p. o. – 1. rozpočtové opatření - Usnesení ZM č. 22 -20/2014
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro

rok 2014 dle předloženého návrhu.
Kostka, p. o. – použití prostředků rezervního fondu - Usnesení ZM č. 22 - 21/2014
ZM schvaluje použití prostředků rezervního fondu Kostka Krásná Lípa, p. o. ve výši 256 983 Kč
na provoz organizace v roce 2014.
Hospodářský výsledek města Krásná Lípa za rok 2013 - Usnesení ZM č. 22 - 22/2014
ZM schvaluje hospodářský výsledek města Krásná Lípa za rok 2013 ve výši 9 345 042,79 Kč.
Diskuse občanů - Usnesení ZM č. 22 - 23/2014
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse občanů:
a) paní Štroblová - řešení dopravní situace v ulici Varnsdorfská.
b) pan Gottwald - nakládání s bioodpady na sídlišti.
Prodej části p. p. č. 1182/1, k. ú. Vlčí Hora - Usnesení ZM č. 22 - 24/2014
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1182/1 o výměře 528 m2, k. ú. Vlčí Hora (nově vzniklá p. p. č.
1182/7) za účelem zřízení zahrady Martinu a Renátě Fritsche, Sněžná 42, Krásná Lípa za cenu
18 480 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 726 a p. p. č. 2751/11, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 22 -25/2014
ZM schvaluje prodej p. p. č. 726 o výměře 213 m2 a p. p. č. 2751/11 o výměře 147 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Robertu Horáčkovi, Varnsdorfská 166/53, Krásná Lípa
za cenu 7 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 1902/8, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 22 - 26/2014
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1902/8 o výměře 1161 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Rudolfu a Jaroslavě Jäckelovým, Havlíčkova 622/28, Krásná Lípa za podmínky
současného odkoupení p. p. č. 2960 o výměře 68 m2 za celkovou cenu 29 970 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 2077/12, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 22 - 27/2014
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2077/12 o výměře 7218 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
samostatné zahrady Ivě Štětkové, Doubická 817/14, Krásná Lípa a Matěji Štětkovi, Letecká
111, Libčice nad Vltavou za cenu 150 000 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej části p. p. č. 1586, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 22 - 28/2014
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1586 o výměře 488 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Daně a Janu Novákovým, Šluknovská 2877, Česká Lípa za cenu 12 800 Kč (do základní
výměry 12 200 Kč, porosty 600 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 258/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení ZM č. 22 - 29/2014
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 258/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení samostatné
zahrady Janě Jacíkové, Školní 4, Krásná Lípa z důvodu nevhodného rozdělení pozemku.
Prodej st. p. č. 214, st. p. č. 215/2, p. p. č. 307, p. p. č. 310, vše k. ú. Krásná Lípa Usnesení ZM č. 22 - 30/2014
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 214 o výměře 399 m2, st. p. č. 215/2 o výměře 72 m2 včetně
stavby, p. p. č. 307 o výměře 398 m2, části p. p. č. 310 o výměře 200 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
Martě a Štefanu Kurucovým, Pražská 276/10, Krásná Lípa mj. z důvodu zachování pozemků
pro potřeby města a z důvodu exekučního řízení na objekt Pražská 276/10.
Prodej části st. p. č. 43, k. ú. Krásný Buk - Usnesení ZM č. 22 - 31/2014
ZM schvaluje prodej části st. p. č. 43 o výměře 178 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení
zahrady Marku a Evě Pazderkovým, Špálova 1947/23, Litoměřice za cenu 7 360 Kč za
současného prodeje části p. p. č. 184/2 o výměře 12 m2, k. ú. Krásný Buk městu Krásná Lípa
za cenu 50 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí v jednotlivých případech vždy kupující.
Směna části p. p. č. 620/1 a za část p. p. č. 619/1, k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 22 - 32/2014
ZM schvaluje směnu části 619/1 o výměře 52 m2, k. ú. Krásný Buk za část p. p. č. 620/1 o
výměře 52 m2, k. ú. Krásný Buk s Markétou Klosovou, Pražská 91, Praha 10. Žadatelka uhradí
veškeré náklady se směnou spojené.
Odkoupení části p. p. č. 524/1 a části p. p. č. 524/3, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení
ZM č. 22 - 33/2014
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 524/1 a části p. p. č. 524/3, vše k. ú. Krásná Lípa zabraných
místní komunikací od Ivany Bílkové, Alšova 12, Krásná Lípa za cenu 50 Kč/m2. Hranice nového
dělení pozemků bude projednána na místě za účasti majitelky pozemků a zástupce odboru
výstavby, investic a životního prostředí. Náklady s prodejem uhradí město Krásná Lípa.
Snížení kupní ceny pozemku - Usnesení ZM č. 22 - 34/2014
ZM neschvaluje snížení kupní ceny pozemků Janu Hněvkovskému, Litošická 1/363, Prahaa
Jaroslavě Hněvkovské, Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa dle usnesení ZM č. 19 - 06 ze dne 4. 9. 2013
z důvodu změny trvalého bydliště. V době projednávání a schválení prodeje měla žadatelka
trvalý pobyt v Praze.
Souhlas s převodem pozemků - Usnesení ZM č. 22 - 35/2014
ZM uděluje souhlas s převodem p. p. č. 1922/2 o výměře 1175 m2 a p. p. č. 1922/6 o výměře 9
m2, vše k. ú. Krásná Lípa z Jana a Doris Podzimkových na Radomila Podzimka.
Zrušení usnesení o prodeji pozemků - Usnesení ZM č. 22 - 36/2014
ZM ruší usnesení ZM č. 17 - 27/2013 ze dne 27. 3. 2013 o prodeji p. p. č. 659/8 a p. p. č. 659/6,
vše k. ú. Krásný Buk Jiřímu a Evě Špačkovým, Kubišova 59, Praha z důvodu nezájmu žadatele.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 18, Nemocniční 1149/12a
- Usnesení ZM č. 22 - 37/2014
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 18, Nemocniční
1149/12a s Milošem Holíkem bytem Malátova 790/2, Krásná Lípa.
Byty - Křinické náměstí 248/1 - Usnesení ZM č. 22 - 38/2014
ZM schvaluje záměr obce zřídit muzeum turistiky v bytech č. 1 a č. 2, Křinické náměstí 248/1
dle předložené studie a ukládá RM zajistit příslušná povolení.
Nemovitosti - prodej objektu Nemocniční 538/10 - Usnesení ZM č. 22 - 39/2014
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 538 na st. p. č. 242/1 a st. p. č. 242/1 (376 m2),
p. p. č. 333/4 (283 m2) a p. p. č. 333/5 (125 m2) vše v k. ú. Krásná Lípa, ulice Nemocniční
Jaroslavě Roubíčkové bytem Štefánikova 1124/13, Krásná Lípa za kupní cenu 800 000 Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy. Kupující složí kauci 50 000 Kč, která bude vrácena,
pokud kupující do 31.10.2014 vymění v celém objektu stávající okna.
Prodej hasičského vozidla - Usnesení ZM č. 22 - 40/2014
ZM schvaluje prodej hasičského vozidla Tatra 138 DL 1, RZ DCA 56-85, rok výroby 1963, za
nejvyšší nabídkovou cenu. Minimální nabídková cena je stanovena 100 tis. Kč.
MAS Šluknovsko - Usnesení ZM č. 22 - 41/2014

ZM schvaluje zařazení správního území města Krásná Lípa do území působnosti MAS
Šluknovsko na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje nevznikají městu Krásná Lípa finanční závazky vůči
MAS Šluknovsko.
Města bez hranic II - Usnesení ZM č. 22 - 42/2014
ZM schvaluje podání žádosti města Krásná Lípa o dotaci na realizaci projektu Města bez hranic
II do Česko-německého fondu budoucnosti pro rok 2014 dle předloženého návrhu.
T-klub - Usnesení ZM č. 22 - 43/2014
ZM schvaluje finanční dar ve výši 300 000 Kč příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa od
Nadace AGROFERT HOLDING se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 a schvaluje příslušnou
darovací smlouvu.
Sociální služby 2014 - Usnesení ZM č. 22 - 44/2014
ZM schvaluje přijetí dotace na poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací Kostka
Krásná Lípa dle Rozhodnutí MPSV v celkové výši 1 899 000 Kč.
Sponzorský dar Sportovnímu areálu ČŠ - Usnesení ZM č. 22 - 45/2014
ZM schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa (obdarovaný) a firmou EUROMETALGROUP s. r. o. se sídlem Strádalova 313, Krásná Lípa
(dárce) na krbová kamna Churchill 8 v hodnotě 7 749,36 Kč na podporu činnosti Sportovního
areálu České Švýcarsko.
Žádost WHITE LIGHT - Usnesení ZM č. 22 - 46/2014
ZM prozatím neschvaluje příspěvek sdružení WHITE LIGHT I., o. s. se sídlem Třída 9. května
1127/25, Rumburk na provozování terénního programu v Krásné Lípě v roce 2014 do doby,
než se vyřeší systematické financování této problematiky komplexně na území Šluknovského
výběžku s ostatními městy a Ústeckým krajem.
Investiční výdaje - Usnesení ZM č. 22 - 47/2014
ZM ukládá RM realizovat akce investičního – účelově vázaného rozpočtu města na rok 2014
a schvaluje, aby projekty:
a) kamerový systém ve městě
b) stavební úpravy ke zklidnění ulic Školní a Komenského – 1. část
byly realizovány v závislosti na získaných dotacích a možné realizaci projektu
Rekonstrukce požární zbrojnice a Energetické úspory budovy 1. MŠ.
ZM schvaluje, aby účelový příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa na akci výměna (obnova) nafukovací haly ve Sportovním areálu byl převeden ve
dvou částech dle postupu zadávání prací.
Terénní úpravy – Rumburská - Usnesení ZM č. 22 - 48/2014
ZM schvaluje realizaci zemního tělesa budoucí cyklostezky na Rumburské ulici vč. odstavné
plochy. ZM schvaluje použití výkopového materiálu ze stavby kanalizace s tím, že náklady na
realizaci zemních prací a zformování samotného tělesa budou kryty z části úspor za dopravu a
skládkovné. ZM schvaluje použití buldozeru města na pomocné práce.
ZM schvaluje, aby konkrétní administraci a rozsah schvalovala RM.
Rekonstrukce požární zbrojnice - Usnesení ZM č. 22 - 49/2014
ZM bere na vědomí možnost získání dotace na realizaci projektu Rekonstrukce požární
zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život a možné těžkosti a rizika
v průběhu případné realizace s dopadem na velikost poskytnuté částky.
ZM přes nebezpečí předvídatelných komplikací a možnosti následného zastavení eventuální
podpory na rekonstrukci požární zbrojnice schvaluje realizaci projektu v případě, že bude
schválena dotace v rámci podané žádosti o dotaci do ROP Severozápad a přiměřeně a včas
bude ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
ZM schvaluje případné vícepráce oproti projektu směřující k většímu rozsahu bouracích prací
resp. nově obnovovaných částí stavby.
Dodatek zakládací smlouvy o. p. s. ČŠ - Usnesení ZM č. 22 - 50/2014
ZM projednalo návrh na dílčí úpravy zakládací smlouvy o. p. s. České Švýcarsko a konstatuje
dlouhodobé neobsazování orgánů společnosti. Dodatek ZS bude schvalován po celkové
úpravě řešící především uvolňování resp. odvolávání členů orgánů v případech skončení vazby
na předchozí funkci a úpravy vyvolané novým Občanským zákoníkem.
Finanční výbor ZM - Usnesení ZM č. 22 - 51/2014
ZM ukládá finančnímu výboru ZM Krásná Lípa provedení kontrol v roce 2014:
- kontrola placení nájmů z bytů, pronájmů z nebyt. prostor,
- kontrola přidělení příspěvku dle pravidel pro přidělování finančních příspěvků městem na
podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce 2014.
Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 22 - 52/2014
ZM schvaluje smlouvu č. 2014/19/15-73, o zřízení věcného břemene, s firmou ČEZ Distribuce
a. s., Teplická 874/8, Děčín, ve věci vedení vrchního kabelového vedení mezi objekty č. p. 534
a č. p. 568, v ulici Školní, Krásná Lípa.
Plán práce ZM na rok 2014 - Usnesení ZM č. 22 - 53/2014
ZM schvaluje plán práce ZM na rok 2014 dle přílohy.
Odměny neuvolněným členům ZM - Usnesení ZM č. 22 - 54/2014
ZM schvaluje dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění neuvolněným členům
zastupitelstva obce měsíční odměnu dle přiložené přílohy s platností od 1. 4. 2014.
Rozdělení dotací organizacím - Usnesení ZM č. 22 - 55/2014
ZM schvaluje rozdělení dotací organizacím na akce a činnost pro rok 2014, dle předloženého
návrhu.
OZV č. 1/2014 - Usnesení ZM č. 22 - 56/2014
ZM schvaluje OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a tímto se
ručí OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 22 - 57/2014
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
a) Hieke: zabývat se průchodností značených cest v Kyjově
b) Vais: zabývat se stavem vozovky u hlavního nádraží
c) Vais: zabývat se nepořádkem v penzionu ,, Na pile“ v Krásném Buku
d) Vais: zabývat se nepořádkem u bývalé školy v Krásném Buku
e) Vais: řešit zúžení vozovky u bývalého hotelu Slavia
Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
Ověřovatelé: Hana Volfová, Petr Novák
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