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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 24. července

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Čtvrtek 10. července

4,- Kč

Opravy v i na budově radnice
pokračují
I v letošním roce je v rozpočtu města
pamatováno na opravy a údržbu bytových domů a dalších budov. Mimo
jiné probíhají úpravy i v budově radnice. Již na přelomu roku byla zahájena oprava společných prostor - chodby městského úřadu. Byly částečně
zrekonstruovány základní elektrické
rozvody, proběhla výměna vstupních
dveří, podlahové krytiny a osvětlení,
opravy omítek a byla provedena také
nová výmalba. Následně byl doplněn
nový nábytek na chodbě a informační systém úřadu.
V současnosti probíhají úpravy v podkroví radnice. Po osazení světlovodu
a nových střešních oken probíhají

úpravy zasedací místnosti a kanceláře po bývalé městské policii. Provádí
se zde zateplení a úprava podhledů,
výměna podlahových krytin, úprava
omítek a nové výmalby a nátěry.
Ještě o kousek výše, na střeše radnice se provádí výměna střešní krytiny
rovné části střechy a ošetření historického zábradlí. Starou a popraskanou
asfaltovou lepenku, nahrazuje odborná firma speciální hydroizolační
folií. Do budovy radnice by tedy již
nemělo v budoucnu zatékat. Pokud
vše půjde dle předpokladů, bude v
září vše dokončeno.
(Jan Kolář)

Pokračuje také rekonstrukce
požární zbrojnice
Rekonstrukce hasičárny bude a to
téměř absolutní. Nyní totiž probíhá
její demolice. Z původních konstrukcí zůstane jen malá část zdiva v severní části objektu. Krovy byly velmi
špatné, zdivo se rozpadalo a vše bylo
značně narušeno dřevomorkou. Velká část budovy bude komplet nová.
Do měsíce to začne opět „růst“, do
zimy bude hrubá stavba a za rok fakticky hotovo.
(Zbyněk Linhart)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 14.7. 2014 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17.7. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 28.7. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 31.7. 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
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu
120 l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14
dní).

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Poradna i pro oběti trestných činů
Poradna v Kostce mění otevírací dobu a rozšiřuje
své zaměření. Zájemci o tuto službu mohou bez
objednání navštívit poradnu vždy v pondělí od
15.00 hod do 17.30 hod, v úterý od 9.00 hod. do
11.00 hod. a ve středu od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Mimo tyto provozní hodiny je nutno se na konzultaci objednat telefonicky na tel. č. 412 354 839, 777
925 302, elektronicky na e-mailovou adresu „poradna@krasnalipa.cz , nebo osobně v kanceláři poradny v Kostce.
Na poradnu se můžete stále obracet s dotazy týkající se finančních záležitostí, dluhů, exekucí, rodinných a majetkových problémů, pracovně-právních
vztahů, apod.

Práce s dětmi v předškolním věku v klubu Včelka,
kluby, kurzy, semináře a poradenství pro matky
pečující o děti nebo hlídání dětí, jsou aktivity, které
připravujeme v komunitním centru v Krásné Lípě
a které jsou součástí nového projektu s názvem
„Kompetence v kostce“. Zaměřili jsme se na zvyšování kompetencí, dovedností a znalostí nezaměstnaných žen a poradenství pro získání nebo udržení
si zaměstnání. Aktuální nabídku sledujte na našem

Poradna pro oběti trestné
činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Po 15:00-17:00
Út 09:00-11:00
St 13:00-15:00
Občansko-právní
poradenství
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí
v měsíci od 17:00 do 18:00
Objednávejte se na :
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843
Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
Po-Pá 13.00-17:00
volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

webu. Do programu zaměřeného na uplatňování
rovných příležitostí žen a mužů a na podporu slaďování pracovního a soukromého života jsme náš
projekt přihlásili na jaře letošního roku, tento týden
jsme podepsali příslušné smlouvy a hned od července začínáme. Projekt trvá 15 měsíců a je financován z Norských fondů.
(Hana Volfová, Kostka Krásná Lípa)

FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná
Krásná Lípa ve fotografii

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše
blízké
tel: 777 291 359
T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

(JUDr. Miloš Hanzlíček, poradce)

Dejme (že)nám šanci

Komunitní centrum – prostor pro
Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 15:00-17:30
Út 09:00-11:00
St 13:00-15:00

V rámci projektu „Proč zrovna já“ bude poradna ve
spolupráci s Asociací občanských poraden a s Probační a mediační službou nově poskytovat poradenskou činnost i pro oběti trestných činů.
Občansko-právní poradenství pro občany Krásné
Lípy zajišťované JUDr. Zbyňkem Pražákem bude po
prázdninové přestávce opět v pondělí v prvním a
třetím týdnu měsíce od 17 hod. Je třeba se vždy objednat na shora uvedených kontaktech.
Oddlužení dále zajišťuje v komunitním centru Bohunka Slaná. Poradenství je poskytováno bezplatně, zpracování oddlužení je zpoplatněno.

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
http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
vodovody mob centr 2.jpgV 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..

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. Ve Vikýři č. 479 jsme se vrátili do samotného
centra Krásné Lípy, kde jako jediný objekt z fotografie poznal Zdeněk Vrabec ml. A toto je jeho odpověď: Jde o Schützenhaus neboli „Střelnici“, která
stála v Mánesově ulici hned pod hřištěm. Jde už o
novější stavbu, dříve nebyla tak obrovská a patrová,
byla dostavěna. Název střelecká má po střeleckých
slavnostech, které se tam konaly a byly tam i nádherné zábavy. Poté budova patřila Bonexu, který
ji provozoval jako kulturní dům. V srpnu 1972 budova vyhořela. V přízemí a vedle byla restaurace a
taneční sál, v prvním patře byl byt. Opodál se také
konaly pouťové akce.
Dnes se Vás ptáme komu patřila vila na obrázku vlevo a kde byste ji hledali?

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 12. – 13.7. 2014
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9,
tel.: 412 544 539
- 19. – 20.7. 2014 MUDr. Jůdová Jana
Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město,
tel.: 412 523 410
- 26. – 27.7. 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.
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Krásná Lípa recyklací starých spotřebičů
výrazně přispěla
Práce s dětmi v předškolním věku v klubu Včelka,
kluby, kurzy, semináře a poradenství pro matky
pečující o děti nebo hlídání dětí, jsou aktivity, které
připravujeme v komunitním centru v Krásné Lípě
a které jsou součástí nového projektu s názvem
„Kompetence v kostce“. Zaměřili jsme se na zvyšování kompetencí, dovedností a znalostí nezaměst-

naných žen a poradenství pro získání nebo udržení
si zaměstnání. Aktuální nabídku sledujte na našem
webu. Do programu zaměřeného na uplatňování
rovných příležitostí žen a mužů a na podporu slaďování pracovního a soukromého života jsme náš
projekt přihlásili na jaře letošního roku, tento týden
jsme podepsali příslušné smlouvy a hned od čer-

vence začínáme. Projekt trvá 15 měsíců a je financován z Norských fondů.
(Hana Volfová, Kostka Krásná Lípa)

Strategie pro
Šluknovsko bude v září
Budova TS dostala nové označení. To snad kdyby byl někdo na pochybách, že je to pořád ten samý dům.

Naše TS provádí úpravu zahrady MŠ na Masarykově ulici. Budují se nové dopadové plochy pro dětské
prolézačky, pískoviště a repasují se další herní prvky.

Místní akční skupina Šluknovsko děkuje všem, kdo
se aktivně zapojili do tvorby komunitně vedené
strategie místního rozvoje. V současné době probíhá zpracování všech získaných informací do podoby dokumentu, který určí hlavní rozvojové cíle
nejsevernější oblasti České republiky zahrnující 41
obcí (Šluknovsko, východní část okresu Děčín, severní části okresu Česká Lípa). V tomto regionu žije
74 000 obyvatel a právě jim bude MAS Šluknovsko
podle zmíněné strategie zajišťovat minimálně do
roku 2020 dotační prostředky pro různé záměry,
od zvelebování veřejných prostranství a zlepšování občanské vybavenosti, přes ochranu životního
prostředí až po podporu místních podmínek pro
podnikání.
Souběžně se zpracováváním strategie nabízí Místní
akční skupina Šluknovsko možnost spolupráce na
zásobníku projektů, které se budou ucházet o podporu formou finančních dotací. O tomto zásobníku
by měli dobře vědět zejména zástupci občanského
sektoru, to znamená různé spolky a zájmová sdružení, protože právě nyní je ideální čas přemýšlet
o tom, jaké zajímavé projekty by bylo potřebné
v blízké budoucnosti uskutečnit. Pokud právě vy
nosíte v hlavě zajímavé nápady, konzultujte je v
kanceláři MAS Šluknovsko ve společenském domě
Střelnice Varnsdorf. Informace o zásobníku projektů a strategii místního rozvoje vám poskytne manažerka MAS Šluknovsko Ing. Eva Hamplová na čísle:
724 778 296, nebo můžete navštívit oficiální web
http://www.mas-sluknovsko.cz
(MAS Šluknovsko)
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Poděkování,
Poděkování,
Obyvatelé z Rumburské a Varnsdorfské ulice požádali MěÚ o zhotovení přístřešku u autobusové
zastávky na Rumburské ulici. Současně požádali
o obnovení chodníku v úseku místní komunikace
Masarykova – nádraží Krásná Lípa. Místostarosta
Jan Kolář lidem odpověděl a vysvětlil, jak není vybudování autobusové zastávky či přístřešku jednoduchou záležitostí z hlediska všech zákonných
požadavků. Přislíbil, že se město pokusí přístřešek
vybudovat v rámci výstavby cyklostezky Krásná
Lípa nádraží – Zátiší – Rumburk.
Co se týká obnovy chodníků v úseku Masarykova
– nádraží Krásná Lípa, je si MěÚ vědom nedobré
situace. Obyvatelé kolem inkriminovaných úseků
mají radost, že je připravena projektová dokumentace na úpravy uvedeného úseku rovněž ve
vztahu k vybudování cyklostezky, jak je uvedeno
v odpovědi p. Koláře. Další postup a rychlost realizace je závislý na finančních prostředcích.
Obyvatelé věří, že se obě akce v rámci zhotovené
cyklostezky podaří realizovat a za vstřícný přístup
k řešení obou problémů MěÚ a jeho místostarostovi děkují. Zástupce obyvatel Zdeňka Jelínková

Práce pokračují i na budoucí cyklostezce, která povede od krásnolipského vlakového nádraží, přes les na
Zátiší a Podhájí do Rumburku

Termín letošních Dnů Českého Švýcarska
a Parkmaratonu je znám
Parkmaraton, který letos vstupuje do druhé pětiletky se letos poběží poslední prázdninovou sobotu,
tedy 30. srpna. Start i cíl všech tratí je v Krásné Lípě,
do německého Bad Schandau se letos nepoběží. A i
letos nás čeká pestrý běžecký den, který bude opět
doplněný bohatým doprovodným programem,

stánky a večerním koncertem. Takže, pokud máte
rádi běh krásnou kulturní krajinou, nemůžeme se
na konci prázdnin nepotkat pod startovním obloukem na krásnolipském Křinickém náměstí. Další podrobnosti doplníme postupně, stejně tak webové
stránky parkmaratonu.cz. Těší se na Vás pořadatelé.
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Sáblíková má jedničku
- bude také jednička?
Letošní startovní listina oproti minulým ročníkům
neobsahuje tolik jmen, přesto je ojedinělá svým
početným českým zastoupení. Letos, po dlouhé
době, se na start Tour de Feminin postavila hned
dvě česká družstva - CZECH NATIONAL WOMEN
TEAM - road cycling v němž mimo jiné startuje i
olympionička Martina Sáblíková a Mix Team Eleven
Bicykl Kříž, který má pro změnu závodnice i z našeho blízkého okolí.
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Tour de Feminin se kvapem blíží. Krásná Lípa se na tento sportovní světový podnik připravila i takto.

1. etapa Čtvrtek 10.7.2014 115,8 Krásná Lípa 13:20 hod. - Krásná Lípa 16:23 hod.
2. etapa Pátek

11.7.2014 100,7 Jiříkov 10:30 hod. - Jiříkov 13:09 hod.

3. etapa Sobota 12.7.2014

17,8 Bogatynya (PL) 10:00 hod.

4. etapa Sobota 12.7.2014

92,4 Rumburk 16:10 hod. – Rumburk 18:26 hod.

5. etapa Neděle 13.7.2014

98,7 Varnsdorf 10:15 hod. – Krásná Lípa 12:51 hod.

Vážení spoluobčané
Cyklistický klub z Krásné Lípy
ve spolupráci s městem Krásná Lípa
pořádá ve dnech

10. - 13. července 2014

XXVII. ročník světového poháru - mezinárodního
etapového cyklistického závodu žen
„TOUR de FEMININ
- O cenu Českého Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší obcí.
1 etapa - 10. července 2014 – čtvrtek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice
(penzion Stará hospoda) – bude uzavřen
v obou směrech od 15:30 – 17:30 hodin!!!!
Doubice (restaurace Král) – Krásná Lípa
bude uzavřena v obou směrech od 15:30
– 17:30 hodin !!!!!

V rámci letošního 27. ročníku TdF se bude poprvé
v historii konat také Vložený závod pro amatéry,
hobíky a příznivce cyklistiky.

2. etapa – 11. července 2014 – pátek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa – bude uzavřen v obou
směrech od 10:30 – 12:30 hodin !!!!!

4. etapa – 6. července 2013 – sobota
Úsek: Zahrady - Staré Křečany - bude
uzavřen v obou
směrech od 15:30 - 19:15 hodin !!!!!
5. etapa – 13. července 2014 – neděle
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou
směrech od 11:00 – 14:00 hodin !!!!!
Děkujeme za spolupráci a současně Vás
zveme na tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin –
O cenu Českého Švýcarska“

strana 6

10. července 2014

10. července 2014

strana 7

Kalendář akcí na 3. čtvrtletí
Kalendář kulturních a sportovních akcí konaných v
Krásné Lípě v červenci až září 2014 je ke stažení na
www.krasnalipa.cz

Vegepiknik v lesoparku

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci s KČT Krásná Lípa vás
srdečně zve na turistický pochod

Happening na podporu zdravějšího jídla se uskuteční v sobotu 26. července v 10:00 hodin v lesoparku v Krásné Lípě. Jde o setkání lidí, piknik v
trávě, vegetariánské, veganské či raw jídlo. Přijde
na brunch, popovídat si, ochutnat, podělit se, inspirovat se. Pořádá občanské sdružení Krásnolipsko.

Po stopách Rudolfa Köglera
27. 7. 2014

Amari klub bude
otevřen každý den
i přes prázdniny

Prezentace účastníků: 7:30 — 10:30 hod. 27. 7. 2014 v Domě
Českého Švýcarska
Start: průběžný od Domu Českého Švýcarska
Trasy: 8 — 23km

Od pondělí do pátku v čase od 13:30 do 17:00 hodin je i přes prázdniny připraven bohatý program
pro děti. Budeme zpívat, tancovat, vařit a hrát si v
přírodě. Zažijeme mnoho zábavy a zážitků. S radostí se na Vás těšíme.

1. Expedice pro nejmenší dobrodruhy — 8km
(Krásná Lípa—Kyjov
2. Expedice pro velké dobrodruhy — 15km
(Krásná Lípa—Krásná Lípa)

Dětské prohlídky Lorety
Letošní novinkou v Loretě Rumburk jsou speciální
prohlídky loretánského areálu pro děti. Prohlídky se
konají od úterý do soboty vždy v 15:00 hodin a to
až do 2.srpna. K dispozici . bude průvodkyně, která dětem nabídne hodinovou prohlídku, při níž se
malí návštěvníci seznámí s loretánským příběhem.
Budou plnit hravé úkoly, luštit hádanky, kreslit či
vystřihovat andílka. Rodiče mezi tím mohou absolvovat vlastní prohlídkový okruh.

Varhanní duchovní
hudba v bazilice
ve Filipově
Devět koncertů patnácti vynikajících umělců během dvou prázdninových měsíců nabízí mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba ve Filipově.
Koncerty se konají osmým rokem každou červencovou a srpnovou neděli vždy od 14:00 hodin v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově.
Vstup na festival je volný.
Termíny koncertů: neděle 13. 7. - Waldemar Krawiec, varhany (Polsko),
neděle 20. 7. - Reinhard Seeliger, varhany (NSR),
Manfred Dippmann, lesní roh (NSR)
neděle 27. 7. 2014 Jan Kalfus, varhany (ČR), Jan
Morávek, baryton (ČR)

Chřibské kulturní léto
O oslavu Roku české hudby se opírá dramaturgie
letošního XVIII. ročníku Chřibského kulturního léta.
Jednou z akcí bude i vernisáž výstavy Podstávkové
domy s odtitulem „Prvorepubliková domácnost“
Josefa Navrátila, která se uskuteční v sobotu 12.
července v 15:30 hodin v novém domě na náměstí
ve Chřibské.

Bitva pod Studencem
V sobotu 19. července se pod Studencem uskuteční
pietní akce k uplynulým 257 letům od doby, kdy na
Českokamenicku roku 1757 probíhaly krvavé boje
v rámci Sedmileté války. Tamní občanské sdružení
položením věnců uctí památku padlých vojáků. Pieta s položením věnců začne u kříže na Křížovém
Buku v 10:00 hodin. Následně se účastníci se členy
Regiment Wied pěšky přesunou k Lehmannovu pomníku nad Studeným

3. Expedice za geologickou mapou — 21km
Startovné: 10Kč
Odměna: účastnický list,
expediční deník

4. Expedice Rudolfa Köglera — 23km
5. Za divočinou Českého Švýcarska– Kyjovské údolí—2km
6. Vlčíhorský okruh přes geologickou mapu—4km

Možnost obědů: Kyjov– Na fakultě, Vlčí hora: Vlčárna, Krásná Lípa– penzion Lípa, Křinický pivovar
Průvodcované prohlídky geologické mapy: od 11:00, 13:00, 14:30 (vstupné dospělí: 30Kč, děti: 15Kč)
Prohlídka Nobilis Tilia s kreativními dílničkami a čajovým koutem—průběžně
Pro malé i velké expedice je připraven expediční deník plný zajímavých
přírodovědných a vlastivědných úkolů.
Bližší informace:
Mgr. Kristýna Hofmanová, kristyna.hofmanova@ceskesvycarsko.cz,(+420)777 819 188

Odborná exkurze je financována z projektu DBU - Interpretace krajiny v německých
a českých zvláště chráněných územích.
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Vlakem z Krásné Lípy do Saského Švýcarska
o víkendech po celý rok
Od otevření přechodu Sebnitz – Dolní Poustevna platí mimořádně dobré spojení k turistickým
cílům Českosaským Švýcarskem vlakem.
Cestovat můžete výhodně s jízdenkou Labe-Elbe, kterou koupíte na nádraží v Krásné Lípě (200
CZK/1 osoba, 400 CZK/2-5 osob).
Odjezdy vlaků z Krásné Lípy: 9.15, 11.03 (přes Rumburk) a 17.15, ve stanici Mikulášovice dolní
nádraží vždy nutno přestoupit. Příjezdy zpět do Krásné Lípy: 10.29 a 18.31
Tipy na výlet ze stanic Dráhy národního parku:
Panský: výstup na Vlčí horu a ke Köglerově naučné stezce
Brtníky: modrá azelená značka do Kyjovského údolí
Mikulášovice horní nádraží: po nové zelené značce do údolí Bílého potoka a do soutěsky Křinice s plavbou na lodičkách (EUR 4,-/ os.)
Mikulášovice střed: výstup na rozhlednu Weifberg a do Hinterhermsdorfu
Mikulášovice dolní nádraží: výstup na Tanečnici s rozhlednou
Dolní Poustevna: nejkrásnější místa šluknovského výběžku po nové naučné stezce
Sebnitz: expozice výroby umělých květin, muzeum Afrika-Haus ve starém podstávkovém domě
Porschdorf: trasa na vyhlídku Brand, balkon Saského Švýcarska a do Hohnsteinu (hrad, středověké městečko).
Bad Schandau: přestup směr Königstein, Rathen, Pirna, Drážďany (vše na jízdenku Labe – Elbe),
trasa údolím Křinice, tramvaj Kirnitzschtalbahn, parníky do Drážďan.
Krippen: trasa na stolovou horu Papststein
Schmilka-Hirschmühle: trasa ke stolovým horám Kaiserkrone, Zirkelstein, Zschirnstein.
Přívozem do Schmilky (platí jízdenka Labe-Elbe), trasa na horu Gr. Winterberg a do skal Schrammsteine.
Schöna: přívozem (platí jízdenka Labe-Elbe) do Hřenska, trasy Edmundovou a Divokou
soutěskou na Mezní Louku a Pravčickou bránou, výstup do Janova k nové rozhledně.
Vlak pokračuje kaňonem Labe přes Dolní Žleb (trasa do Maxiček) do Děčína.

Se strážci do národního parku
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku a projděte se v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou!
…k Pravčické bráně
V neděli 13. července Vás k Pravčické bráně zavede Václav Baňka. Sraz účastníků je na Mezní
Louka u informačního střediska v 9:15 hodin.
Podruhé v červenci se k Pravčické bráně můžete vydat v úterý 29. července, tentokrát v doprovodu Richarda Šandy.
…přes Jetřichovické vyhlídky
Tento výlet je naplánován na úterý 15. července. Sraz účastníků je v Jetřichovicích před informačním centremv 10:00 hodin. O trase Jetřichovice - Mariina vyhlídka - Rudolfův kámen - Pohovka – Jetřichovice Vás provede Pavel Svoboda.
Podruhé se přes Jetřichovické vyhlídky můžete projít s Václavem Baňkou v neděli 27. července.
…do Kyjovského údolí
V úterý 22. Července Vás tam zavede Jan Lobotka. Sraz účastníků je v Brtníkách u ústavu sociální
péče v 10:00 hodin

Prázdninové výlety
Lužickou vrchovinou
a Českosaským
Švýcarskem
Společnost České Švýcarsko, o. p. s. připravila v
rámci prezentace krajiny Lužické vrchoviny, tedy i
Šluknovského výběžku řadu výletů, které mají za
cíl přivést turisty do méně známých míst, neméně krásných než jsou jen cíle v národním parku a
nabídnout turistům cestování veřejnou dopravou
k těmto výletům, ať autobusy nebo vlaky, včetně
nové dráhy Nationalparkbahn / Dráha národního
parku Rumburk – Bad Schandau – Děčín, a ukázat
tak, že lze podnikat celodenní túry bez závislosti na
autu.
Nechte tedy auto doma a objevte známá a neznámá místa nejsevernějších Čech. Výlety jsou zdarma
a vedou je certifikovaní průvodci NP České Švýcarsko. První výlet se uskuteční ve středu 23.7. po
trase dlouhé 19 km: Severní – nejsevernější bod ČR
– hřebenovka Grenzweg - Třípanský kámen - Lipová. Sraz je na autobusovém nádraží v Rumburku v
6:30, odjezd autobusem v 6:38.
V pořadí druhý výet se uskuteční ve středu 30.7.
po trase Dolní Poustevna – hora Unger – Hutberg
– Mittelndorf, její délka je 16 km. Sraz na nádraží v
Rumburku v 7:15, odjezd vlekm v 7:28.

Pravčická brána - půl
století ochrany
U příležitosti 50. výročí státní ochrany Pravčické
brány pro Vás práva NP České Švýcarsko připravila celodenní akci věnovanou tomuto unikátnímu
symbolu národního parku. Těšit se můžete na vernisáž výstavy o Pravčické bráně, komentovanou
prohlídku areálu i na soutěže pro děti a dospělé.
Akce se koná v sobotu 26. července mezi 10:00 až
17:00 v areálu Sokolího hnízda - Pravčická brána.
Vstup do areálu po celý den zdarma!

Brigáda na Dolském
mlýně
Pomozte se záchranou Dolského mlýna, jedinečné
památky na břehu Kamenice, nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku. Zúčastněte se pravidelné brigády, která se koná v sobot 12.
července mezi 9:00 až 17:00, sraz je v Jetřichovicích
u Dolského mlýna. S sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu. Brigády probíhají ve
spolupráci s Občanským sdružením pro záchranu a
konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

Brigáda v Zadních
Jetřichovicích
Zapojte se do oživení bývalé pohraniční osady v
Zadních Jetřichovicích a pomozte zabránit jejímu
definitivnímu zániku. Brigáda se koná v sobotu 19.
července mezi 9:00 až 17:00, sraz je v Zadních Jetřichovicích. S sebou si vezměte pracovní rukavice,
dobrou obuv a svačinu
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Američané dětem ukázali, že mohou být také hvězdy
Strhující hudba, tanec, zpěv i atmosféra. Tak vypadalo závěrečné vystoupení
skupiny pětačtyřiceti mladých Američinů The Young Americans, čímž uzavřeli
své třídenní taneční workshop, jediný v České republice. Tři dny mladí Američané nacvičovali s dětmi ze školy v Krásné Lípě hudební vystoupení, se kterým se
pak předvedli veřejnosti. A kdo si ho nenechal ujít, žasl, co s téměř dvěma sty
dětmi za patnáct hodin čistého času dokázali. Jejich taneční a hudební vystoupené bylo strhující, ohromující, fantastické, hlučné, barevné, prostě neuvěřitel-

né, které zvedlo publikum ze židlí. Každý účinkující dostal prostor, všechny děti
byly hvězdy. Což je také cílem workshopů plných hudby a tance, které mladí
Američané po celém světě pořádají – podpořit hudební výchovu a vtáhnout
do ní všechny děti, nejen ty talentované, protože talentované ten večer byly
úplně všechny.
Malou připomínku několika červnových dnů, kdy se Krásnou Lípou „prohnali“
mladí Američané najdete na https://www.youtube.com/embed/QIAHf-VcuoA
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První koncert letošního léta
je za námi

Přírodopis v přírodě

Letošní koncertní a kulturní léto v Krásné Lípě první pátek v červenci zahájil v
krásnolipském kostele sv. Máří Magdaleny varhaník Jiří Chlum, který opět rozezněl kostelní varhany. Slovem koncertem tradičně úchvatným způsobem provázel Karel Jarolímek a možná právě jeho slovy, které můžete slyšet na http://
youtu.be/IbvT3Fuy3KY bychom Vás rádi pozvali na další koncerty.

Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí zrealizuje během léta
a podzimu České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou Národního parku
České Švýcarsko hned několik aktivit.
V rámci projektu Přírodopis v přírodě je pro děti z přírodovědného oddílu Ranger připraven pětidenní prázdninový ekoprogram: Poznáváme České Švýcarsko, který jim umožní poznávat Národní park České Švýcarsko, ale i blízké okolí
Krásné Lípy. Děti se také dozvědí, jakou práci dá obstarávat bylinnou zahradu
nebo kozí farmu, budou tvořit hmyzí obydlí apod. Během podzimu budou v
poznávání chráněných území pokračovat výlety do blízkého i vzdálenějšího
okolí.
Projekt myslí i na dospělé, a to hlavně na pedagogy, vychovatele, či vedoucí
zájmových kroužků. Pro ně je připravena řada jednodenních seminářů: Bylinky
do škol (23. 10.), Zoologie jako zážitek (7. 10.), Plánování přírodních zahrad u
škol a školek (2. 10.) nebo Zahrada jako živý organismus (18.9.)
Pro rodiče s dětmi se chystají oblíbené dílny na výrobu budek, tentokrát netopýřích v rámci zářijové Noci pro netopýry.
Cílem projektu je dětem i dospělým nabídnout zajímavé trávení volného času
a nadchnout je pro péči a ochranu přírody v území s vysokou přírodní hodnotou – Národním parku České Švýcarsko.
(Jarmila Judová, www.ceskesvycarsko.cz)

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Program kinokavárny
Krásná Lípa - ČERVENEC 2014

LÁSKY ČAS
středa 16. 7. od 19:00

• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

středa 23. 7. od 19:00

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1

Vstupné 60,- Kč

V noci, po dalším neuspokojivém Silvestru, Timův otec (BILL
NIGHY) svého syna seznámí s naprosto nečekaným faktem. Všichni muži v jejich rodině měli a mají schopnost cestovat v čase. Tim se rozhodne této schopnosti využít, aby si
vylepšil svůj dosavadní život… a to tím, že si najde přítelkyni.
Ale nebude to tak snadné, jak se může na první pohled zdát.
Když se Tim přestěhuje z pobřeží Cornwallu do Londýna,
aby se stal právníkem, potká tu krásnou, nejistou Mary (RACHEL McADAMSOVÁ). Tim a Mary se do sebe zamilují,
ale nešťastná událost během jedné cesty v čase způsobí,
že se ti dva nikdy nepotkali. Takže se setkají znovu poprvé - a znovu poprvé - než se Timovi konečně podaří, po
mnoha vychytralém cestování v čase, získat její srdce zpět
ROMANTICKÁ KOMEDIE. České titulky. 123 minut. Nevhodné
pro děti do 12 let.

18.4.12 23:04

VŠE JE ZTRACENO
Vstupné 60,- Kč

Film, u kterého dostanete mořskou nemoc. Tak intenzívní je
drama režiséra a scenáristy J. C. Chandora, který vyslal asi
největší hereckou legendu současnosti doprostřed Tichého
oceánu, kde na jednu jachtu a její jednočlennou posádku čeká
možná fatální střet s osudem. Z chování osamělého mořského
vlka vycítíte, že v životě zažil už mnoho krizí. Ani ta, při které se
jeho jachta střetla s plovoucím kontejnerem plným čínských bot,
ho zpočátku nevykolejí. Jenže tahle srážka je jen ochutnávkou
před sérií katastrof, které musí zkušený mořeplavec čelit. Smrtící koktejl složený ze silných bouřek, houfujících se žraloků
a nefungující techniky vystaví jeho schopnosti zkouškám,
které není v lidských silách zvládnout. A to pořád ještě není
všechno…
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 63. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25.06.2014 až 03.07.2014
I. Hlavní program
Závěry z 24. ZM - Usnesení RM č. 63 - 01/2014
RM projednala průběh a závěry z 24. zasedání ZM ze dne 18. 6.
2014 a ukládá:
a) starostovi města zajistit úkony nutné k zahájení realizace
investičních projektů města a to Rekonstrukce požární zbrojnice
a Energetické úspory budovy 1. MŠ obratem i bez smlouvy o
poskytnutí dotace
b) Ing. Milanu Tkáčovi řešit nedostatky uvedené ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013
c) Vladimíře Doškové zajistit vysvětlení a informovanost o novém
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí v majetku města
Krásná Lípa
d) Karlu Marešovi: - zajistit realizaci navržených opatření z
bezpečnostní prohlídky v ul. Varnsdorfská,
- informovat občany o možnosti napojení na kanalizaci.
Autorský a technický dozor na rekonstrukci požární
zbrojnice
Usnesení RM č. 63 - 02/2014
RM schvaluje výběr dodavatele na zajištění technického dozoru
investora a autorského dozoru na akci Rekonstrukce požární
zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní
život dle předloženého návrhu. RM schvaluje uzavření smluv s
vybranými dodavateli.
Administrace projektu Rekonstrukce požární zbrojnice
Usnesení RM č. 63 - 03/2014
RM schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění
administrace projektu Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné
Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život dle předloženého
návrhu.
Dotace na zateplení 1. MŠ
Usnesení RM č. 63 - 04/2014
RM bere na vědomí schválení dotace v Řídícím výboru OPŽP a
schvaluje uzavření smlouvy o dotaci na akci Energetické úspory
budovy 1. MŠ v Krásné Lípě se Státním fondem životního prostředí
v rámci Operačního programu Životní prostředí a realizaci stavby.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 63 - 05/2014
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 54/1 o výmře cca 60 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
- část p. p. č. 54/3 o výměře cca 50 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 63 - 06/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 688/1 o výměře 3474 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
- část p. p. č. 377 o výměře 150 m2, k. ú. Krásný Buk.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 63 - 07/2014
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1297 o výměře 400 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Kateřině Nedbálkové, Krásný
Buk 31, Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 63 - 08/2014
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2797/2 o výměře 44 m2, p. p. č.
2798/4 o výměře
53 m2, p. p. č. 2798/3 o výměře 18 m2, p. p. č. 21/3 o výměře 160
m2, p. p. č. 11/2 o výměře 69 m2, p. p. č. 21/4 o výměře 27 m2
a části p. p. č. 1551/1 o výměře 140 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady a zajištění přístupu Vladimíře Rokosové,
Všemily 55 a Filipu Rokosovi, Křižíkova 1176/40, Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 63 - 09/2014
RM schvaluje pronájem p. p. č. 979 o výměře 723 m2 a p. p. č. 981
o výměře 984 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Petru Dernerovi, Klášterského 2A, Krásná Lípa.
Byty - podnájem bytu č. 21, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 63 - 10/2014
RM schvaluje Vladislavě Knesplové (dříve Vítkové) bytem
E. Krásnohorské 853/53, Krásná Lípa podnájem bytu č. 21,
Nemocniční 1149/12a pro Ivetu Doležalovou bytem Chřibská 292
na dobu neurčitou.
Byty - pronájem - byt č. 2, Mánesova 294/24
Usnesení RM č. 63 -11/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Mánesova 294/24 Davidu Královi
bytem Stepní 16, Rumburk. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 6, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 63 - 12/2014

RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Masarykova 993/2 Stanislavě
Gogové bytem Masarykova 993/2, Krásná Lípa. Veškeré opravy a
úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - žádosti o nájem bytu - Usnesení RM č. 63 - 13/2014
RM projednala žádosti o nájem bytu č. 5, Masarykova 993/2 a
neschvaluje pronájem žadatelům:
1. Robert Csupori bytem Varnsdorfská 218/7, Krásná Lípa,
2. Lenka Dohnalová bytem Havlíčkova 928/21, Krásná Lípa,
z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro pronájem městských
bytů a bytů
v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě.
III. Různé
Pronájem pozemku - úprava smlouvy
Usnesení RM č. 63 - 14/2014
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č.
2009/23/25-330 (nájemce Jan Novák, Šluknovská 877, Česká
Lípa), kterým se upravuje výměra p. p. č. 1586, k. ú. Krásná Lípa
z 1449 m2 na 916 m2.
Smlouva o pachtu
Usnesení RM č. 63 - 15/2014
RM schvaluje vzor pachtovní smlouvy v návaznosti na nový
Občanský zákoník platný od 1. 1. 2014.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 7, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 63 - 16/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 7, Masarykova
993/2. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1 (78,32 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. 3, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 63 - 17/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 3, Masarykova 993/2.
Byt II. kategorie o velikosti 3 + 1 (110,59 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.
Povodňový plán města - Usnesení RM č. 63 - 18/2014
RM schvaluje Povodňový plán města Krásná Lípa, který je součástí
digitálního povodňového plánu zpracovaného v rámci projektu
OPŽP Varovný protipovodňový systém pro město Krásná Lípa.
Požární zbrojnice - návrh smlouvy o dotaci
Usnesení RM č. 63 - 19/2014
RM schvaluje návrh smlouvy a následně smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad pro projekt Rekonstrukce požární
zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní
život, registrační číslo CZ.1.09/2.2.00/70.01081 v souladu s
usnesením ZM Krásná Lípa č. 23 - 08/2014 ze dne 4. 6. 2014.
Obnova fasády objektu DS - Masarykova 1094/4, Krásná
Lípa - Usnesení RM č. 63 - 20/2014
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele díla
Obnova fasády objektu DS - Masarykova 1094/4, Krásná Lípa dle
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města
Krásná Lípa a schvaluje pořadí firem dle nejnižší nabídkové ceny :
1. UNIPLAST - dux, s. r. o., Kubátova 74, Háj u Duchcova
2. DEMOS s. r. o., Masarykova 602, Krásná Lípa
3. Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7a, Krásná Lípa
4. Děčínský stavební podnik s. r. o., Folknářská 1246/21, Děčín2
5. SIOPS spol. s. r. o., Vilémov u Šluknova č. p. 4, Vilémov
RM schvaluje podpis smlouvy o dílo č. 2014/11/18-246 se
zhotovitelem dle předloženého návrhu. Pokud nebude do 14. 7.
2014 písemně uzavřena smlouva
o dílo s vítězným uchazečem, bude smlouva o dílo uzavřena s
uchazečem dalším v pořadí vždy do 7 kalendářních dnů od vyzvání
k podpisu.
Vícenáklady při rekonstrukci požární zbrojnice
Usnesení RM č. 63 - 21/2014
RM projednala stav po zahájení rekonstrukčních prací na projektu
Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou
vybavenost a komunitní život a seznámila se s aktuálním stavem
po odkrytí nosných prvků a krovů a mykologickým posudkem resp.
posudkem statika a schvaluje v souladu s předchozími usneseními
ZM zvětšení bouracích prací a obnovy krovů v rozsahu dle přílohy a
podpis dodatku SOD s dodavatelem prací.

Obnovy povrchů komunikací po kanalizaci
Usnesení RM č. 63 - 22/2014
RM projednala průběh provádění obnovy povrchů po výstavbě
kanalizace ve městě a opakovaně ukládá vedoucímu odboru
výstavby a ŽP ing. J. Rousovi, aby v součinonosti s TDI stavby
důsledně kontroloval stav a provedení přípravy ploch před
prováděním asfaltových povrchů a vyžadoval jejich kvalitní
provedení.
Úprava chodeb DS a prostor Kostky - dodatek č. 1
Usnesení RM č. 63 - 23/2014
RM se seznámila s průběhem realizace úprav chodeb DS a
prostor p. o. Kostka Krásná Lípa a schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č.
2014/11/18-112 s firmou
DEMOS s. r. o., Masarykova 602/44, Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
Rekonstrukce ploché střechy radnice - dodatek č.1
Usnesení RM č. 63 - 24/2014
RM se seznámila s průběhem realizace částečné rekonstrukce
střechy radnice a schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 2014/11/18-147
s firmou KDK eko IZOL - CZ s.r.o., Dubice 39, Česká Lípa, který řeší
prodloužení termínu realizace do 11. 7. 2014.
Parkoviště Kyjov a Vlčí Hora - Usnesení RM č. 63 - 25/2014
RM schvaluje předložený návrh studie řešení parkoviště Kyjov – U
přehrady, U vstupu do Kyjovského údolí a parkoviště Vlčí Hora.
Výběr společnosti - vymáhání pohledávek - Usnesení RM č.
63 - 26/2014
RM předběžně vybírá společnosti 1. REALBOHEMIA a. s., 2. B4B
INKASSO s. r. o. pro zajištění vymáhání pohledávek z dodavatelsko
- odběratelských vztahů Města Krásná Lípa pro další jednání. RM
ukládá vedoucímu FO předložit návrhy smluv s výše uvedenými
společnostmi.
Smlouva o provedení stavby na pozemku města
Usnesení RM č. 63 - 27/2014
RM schvaluje podpis smlouvy č. 2014/49/19-241 se Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., se sídlem Ruská 260, Dubí,
o provedení stavby
na p. p. č. 2748/12, k. ú. Krásná Lípa ve věci rekonstrukce propustku
SO 404 Krásná Lípa.
Dohoda o spolupráci - Usnesení RM č. 63 - 28/2014
RM schvaluje dohodu o spolupráci č. 2014/49/19 - 229 mezi
městem Krásná Lípa a společností Media Marketing Services, a. s.
Praha na zajištění odvysílání reklamní kampaně, dle předloženého
návrhu.
Rámcová smlouva - Usnesení RM č. 63 - 29/2014
RM schvaluje rámcovou smlouvu o reklamě č. 2014/49/19 228 mezi městem Krásná Lípa a společností Media Marketing
Services, a. s. Praha na zajištění odvysílání reklamních sdělení, dle
předloženého návrhu.
Leták o Krásné Lípě - Usnesení RM č. 63 - 30/2014
RM schvaluje leták o Krásné Lípě a jeho vytištění a ukládá Janě
Drobečkové zajištění dodání letáků do všech schránek v okrese
Děčín.
Sběr PET lahví - Usnesení RM č. 63 - 31/2014
RM schvaluje za vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví ve
školním roce 2013/2014 v ZŠ Krásná Lípa předat ceny pro nejlepší
třídy a jednotlivce.
Třídy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč, 3. místo 1 500 Kč.
Jednotlivci: 1. místo cena v hodnotě 800 Kč, 2. místo cena v
hodnotě 500 Kč,
3. místo cena v hodnotě 300 Kč, 4. - 25. místo ceny v celkové
hodnotě 3 000 Kč, rozdělených volným výběrem soutěžících pořadí podle počtu odevzdaných lahví. Soutěž bude uzavřena v
červnu 2014.
Krásnolipská nádhera - Usnesení RM č. 63 - 32/2014
RM schvaluje podporu akce Krásnolipská nádhera dle předloženého
návrhu.
Projekt BigTrip.CZ - cesta kolem světa
Usnesení RM č. 63 - 33/2014
RM schvaluje podporu projektu BigTrip. CZ - cesta kolem světa dle
přílohy.
Výroční zpráva Kostka p. o.
Usnesení RM č. 63 - 34/2014
RM bere na vědomí Výroční zprávu 2013 p. o. Kostka Krásná Lípa.
Činnost p. o. - Usnesení RM č. 63 - 35/2014
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 63. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25.06.2014 až 03.07.2014
organizací města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové,
ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa a
Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2014
Usnesení RM č. 63 - 36/2014
RM odvolává Kristinu Kořínkovou z inventarizačních komisí pro rok
2014 k provedení inventarizace majetku města v Klubu důchodců
a Kulturním domě a do těchto komisí jmenuje nového člena Šárku
Peškovou.
V září světlušky září - Usnesení RM č. 63 - 37/2014
RM schvaluje pomoc při realizaci 12. ročníku celorepublikové
sbírky V září světlušky září v městské knihovně Krásná Lípa v měsíci
září, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu.
Nominace na člena správní rady o. p. s. ČŠ - Usnesení RM
č. 63 - 38/2014

RM schvaluje zvolení Ing., Bc. Petra Jakubce členem správní rady o.
p. s. České Švýcarsko i na další funkční období.
Letní provoz školských zařízení - Usnesení RM č. 63 39/2014
RM schvaluje provoz mateřských škol, školní jídelny a školní
družiny ve dnech
30. 06. - 31. 08. 2014 dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů z 61. RM - Usnesení RM č. 63 40/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 61. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- dopis od M. Fafláka a J. Hodkové ze dne 4. 6. 2014 ve věci
průchodnosti značených turistických cest,
- odpověď MF ČR ze dne 4. 6. 2014 ve věci financování výkonu funkce

veřejného opatrovníka v roce 2014,
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty
ze dne 20. 6. 2014,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3. 6. 2014,
- Zápis z 21. schůze Kontrolního výboru ZM Krásná Lípa
ze dne 29. 5. 2014,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 3. 6. 2014,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty
ze dne 26. 6. 2014,
- Svodka událostí za měsíc červen - 2014: Pořádková služba
Krásná Lípa.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 18.06.2014
Zpráva o plnění úkolů ZZM - Usnesení ZM č. 24 - 01/2014
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 22. a 23. ZZM bez připomínek.
Závěrečný účet Města Krásná Lípa za rok 2013 a Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření Města Krásná Lípa za
rok 2013 - Usnesení ZM č. 24 - 02/2014
ZM schvaluje Závěrečný účet - Zprávu o hospodaření Města
Krásná Lípa za rok 2013 v předloženém znění. ZM ukládá RM
řešit nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Krásná Lípa za rok 2013.
Činnost MěÚ - Usnesení ZM č. 24 - 03/2014
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti MěÚ Krásná Lípa.
Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí v majetku města
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 24 - 04/2014
ZM ruší Postup ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví města
Krásná Lípa ze dne 26. 9. 2012 a schvaluje nový, dle předloženého
návrhu, s účinností od 18. června 2014.
Prodej části p. p. č. 57/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 24 - 05/2014
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 57/2 o výměře 314 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady a zajištění přístupu Jakubu
a Jarmile Judovým, Fibichovo údolí 898/17, Krásná Lípa za cenu 9
420 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 2168/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 24 - 06/2014
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2168/2 o výměře 1117 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem výstavby rodinného domu Jiřímu a Miloslavě
Podhorským, Nemocniční 32, Krásná Lípa za cenu 20 Kč/m2.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude
realizován podle § 2 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 1159/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 24 - 07/2014
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1159/1 o výměře 1385 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Blance Hlavové,
Nemocniční 12A, Krásná Lípa a Milanu Průdkovi, Luční 283/27,
Rumburk za cenu 20 Kč/m2 do základní výměry a 35 Kč/m2 nad
základní výměru. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené. Prodej bude realizován podle § 2 Postupu ve věci prodeje
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Prodej st. p. č. 733/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 24 - 08/2014
ZM neschvaluje prodej části st. p. č. 733/3, k. ú. Krásná Lípa
Jiřímu Moravcovi, Partyzánů 1615, Varnsdorf z důvodu zachování
pozemku pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 590/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 24 - 09/2014
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 590/1, k. ú. Vlčí Hora za účelem
výstavby rekreačního objektu Ing. Ladislavu Mlýnkovi, Šibenička
737, Mnichovice, z důvodu nevhodného rozdělení pozemku.
Odkoupení části st. p. č. 874, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 24 - 10/2014

ZM schvaluje odkoupení části st. p. č. 874 o výměře cca 40 m2, k.
ú. Krásná Lípa od Ivany Debnárové, Frindova 8, Krásná Lípa za cenu
50 Kč/m2. Náklady s prodejem uhradí město Krásná Lípa.
Souhlas s převodem pozemků
Usnesení ZM č. 24 - 11/2014
ZM uděluje souhlas s převodem st. p. č. 119 o výměře 82 m2 a p. p.
č. 545/1 o výměře 945 m2, vše k. ú. Krásný Buk z Jany Čechové na
Petra Čecha, oba bytem Kruhová 562, Kamenice.
Nemovitosti - prodej objektu Nemocniční 538/10
Usnesení ZM č. 24 - 12/2014
ZM schvaluje zrušení usnesení ZM č. 22-39/2014 z 26. 3. 2014 z
důvodu odstoupení Jaroslavy Roubíčkové bytem Štefánikova
1124/13, Krásná Lípa, od záměru koupě objektu Nemocniční
538/10.
1. rozpočtové opatření rozpočtu Města Krásná Lípa pro rok
2014 - Usnesení ZM č. 24 - 13/2014
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu Města Krásná Lípa
pro rok 2014 v předloženém znění.
Výběr budoucího provozovatele splaškové kanalizace
Usnesení ZM č. 24 - 14/2014
ZM schvaluje vyhlášení koncesního řízení pro výběr budoucího
provozovatele splaškové kanalizace v Krásné Lípě, dle podkladů a
schválení ze strany SFŽP ČR.
Požární zbrojnice – rekonstrukce objektu
Usnesení ZM č. 24 - 15/2014
ZM schvaluje účinnost smlouvy jako celku s dodavatelem stavby
a schvaluje realizaci projektu Rekonstrukce požární zbrojnice i
přes riziko nezískání dotace. ZM schvaluje vícenáklady související
s větším rozsahem bourání a obnovy stěn a krovu a případně další
neuznatelné náklady projektu (expozice, nátěr věže, atp.)
Energetické úspory 1. MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 24 - 16/2014
ZM projednalo stav projednávané dotace z OPŽP na projekt
Energetické úspory budovy 1. MŠ a schvaluje účinnost smlouvy
jako celku s dodavatelem i přes možné riziko nezískání dotace. ZM
schvaluje případné podepsání smlouvy o dotaci.
Varovný protipovodňový systém - rozšíření
Usnesení ZM č. 24 - 17/2014
ZM schvaluje rozšíření varovného protipovodňového systému
města Krásná Lípa do místních částí Sněžná, Dlouhý Důl a Zahrady
v celkové ceně max. 250 tis. Kč.
Hudební dílna - Usnesení ZM č. 24 - 18/2014
ZM schvaluje přijetí daru na realizaci projektu Hudební dílna
příspěvkovou organizací Kostka Krásná Lípa od Nadace Euronisa ve
výši 8 000 Kč a spolufinancování projektu ve výši 50% tj. 8 000 Kč z
provozního rozpočtu příspěvkové organizace.
Kompetence v kostce - Usnesení ZM č. 24 - 19/2014
ZM schvaluje realizaci projektu Kompetence v kostce příspěvkovou
organizací Kostka Krásná Lípa, podpořeného z Nadace Open
society fund Praha částkou 1 417 198,83 Kč a spolufinancování
projektu ve výši 20% tj. 376 576,17 Kč příspěvkovou organizací. ZM

schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Kostka
Krásná Lípa ve výši 376 576,17 Kč na spolufinancování projektu.
ZM schvaluje vratný příspěvek p. o. Kostka Krásná Lípa ve výši do
400 tis. Kč na případné předfinancování projektu.
Rezervní fond Kostka - Usnesení ZM č. 24 - 20/2014
ZM schvaluje rozpočet rezervního fondu Kostky Krásná Lípa a jeho
čerpání dle přílohy.
Města bez hranic II -Usnesení ZM č. 24 - 21/2014
ZM schvaluje v případě schválení příspěvku od Česko-německého
fondu budoucnosti realizaci projektu Města bez hranic II a
schvaluje následný podpis příslušné smlouvy.
OZV č. 2/2014 - Usnesení ZM č. 24 - 22/2014
ZM schvaluje OZV č. 2/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitých věcí.
OZV č. 3/2014 - Usnesení ZM č. 24 - 23/2014
ZM schvaluje OZV č. 3/2014, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství města Krásná Lípa.
Smlouva o zřízení služebnosti přístupu
Usnesení ZM č. 24 - 24/2014
ZM schvaluje smlouvu č. 2014/19/15-206 o zřízení služebnosti
přístupu k objektu Pražská 307/8, ve prospěch jeho vlastníků Petra Semelky, Pražská 307/8, Krásná Lípa a firmy Železářství
Semelka s. r. o., IČ 49900498, Pražská 307/8a, Krásná Lípa.
Bezpečnostní prohlídka komunikace Varnsdorfská
Usnesení ZM č. 24 - 25/2014
ZM bere na vědomí předloženou bezpečnostní prohlídku
komunikace, zpracovanou Ing. Miroslavem Ouzkým, auditorem
bezpečnosti pozemních komunikací, a ukládá
RM zajistit realizaci navrhovaných opatření.
Statut sociálního fondu - Usnesení ZM č. 24 - 26/2014
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu města Krásná Lípa,
dle předloženého návrhu.
Zakládací smlouva o. p. s. České Švýcarsko - dodatek
Usnesení ZM č. 24 - 27/2014
ZM schvaluje dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě o. p. s. České
Švýcarsko, dle přílohy.
Správce hřiště - Usnesení ZM č. 24 - 28/2014
ZM schvaluje případné přijetí dotace resp. podpis smlouvy o dotaci
a realizaci projektu Správce fotbalového areálu v Krásné Lípě
v celkové výši 605 tis. Kč s tím, že spoluúčast města na pořízení
investice bude max. 150 tis. Kč. Projekt je realizován z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora pracovních příležitostí
na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 24 - 29/2014
ZM projednalo uzavření Mateřských škol v době od 30. 6. do 14.
7. 2014.
Ověřovatelé: Jakub Juda, RNDr. Ivana Preyová
Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
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