482

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 21. srpna
Čtvrtek 8. srpna

4,- Kč

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé a kamarádi!
Po dvacet let v čele našeho města jsem, společně se svými spolupracovníky
a v rámci omezených možností, maximálně usiloval o to, aby se Krásná Lípa
stala lepším místem pro život. Postupně se snažíme navázat na to nejlepší z
historie města, abychom se mohli těšit z přítomnosti a nemuseli mít obavy z
budoucnosti.
Nešlo mi jen o hospodárné nakládání s našimi společnými penězi a shánění
velkých či malých dotací na mnohé z těch důležitých a zajímavých věcí, které u
nás potřebujeme. Ten, kdo chce vidět věci v souvislostech a dokáže srovnávat,
asi pochopí. Jde také o to, aby ta zařízení, které tu rekonstruujeme či stavíme,
byla využívána, aby město prostě žilo.
Přestože existuje mnoho problémů, jejichž řešení je často mimo naše možnosti,
máme připravenou řadu dalších projektů a námětů, které bychom ještě potřebovali zrealizovat. Zdaleka ne vše je již hotovo.
Na druhou stranu se přihodilo, že mě oslovilo několik kolegů starostů, abych
se ucházel v podzimních volbách o místo senátora za náš okres. A následně
mi téměř všichni starostky a starostové z Šluknovského výběžku vyslovili svou
aktivní podporu a důvěru. Je to pro mě velmi inspirativní a také zavazující.
Především proto jsem se rozhodl, že na podzim budu kandidovat do senátu. To
přesto, že si nedělám iluze o tom, co senát či samotný senátor svede. Myslím si
ale, že při aktivním pojetí a nasazení může alespoň některým věcem pomoci,
může být víc slyšet, zprostředkovávat potřebné kontakty a smysluplně propagovat region. Upozorňovat na jeho problémy, potíže a potřeby. A naopak vy-

zdvihovat jeho úspěchy a přednosti.
Na rozdíl od mnohých jiných či předchůdců bych ale v případě úspěchu neseděl na několika židlích, a tak bych ani dál nebyl starostou města či uvolněným
místostarostou. Nanejvýš neuvolněným – neplaceným druhým místostarostou,
abych měl nadále kontakt na naše město a obecně na místní samosprávy. Věnoval bych se tady jen několika málo problémům a projektům, ale jinak bych
pracoval více pro region.
Myslím si, že minulá léta ukázala, že vedení města by dobře zvládli i další kolegové zastupitelé, kteří chod města dobře znají, mají již bohaté a dlouholeté
zkušenosti s vedením úřadu i městských organizací. Ale to je zatím předběžné,
protože o tom, jak to bude, rozhodnou jednak říjnové volby do našeho zastupitelstva a také právě ty senátní.
Senátorský post nechápu jako nějakou stranickou trafiku či odměnu, ani jako
vyvrcholení pracovní kariéry. Vnímám jej jako prostředek k realizaci výše uvedených cílů.
Vím, odkud jsem, kam jdu a kam se budu vracet!
V každém případě Vás prosím o Vaši podporu a o Váš hlas. A je-li to jen trochu
možné také o to, abyste požádali příbuzné a známé v okrese Děčín o mou podporu.
Děkuji.
Váš starosta Zbyněk Linhart

Budoucí cyklostezka na Rumburské ulici
Budoucí cyklostezka na Rumburské ulici, která nás jednou propojí se sousedním Rumburkem, dostává své kontury. Dokončuje se první část vytváření zemního tělesa a odpočinkové plochy se samostatným „kopečkem“ - vyvýšeninou.
Na ní vznikne v příštích letech krásná vyhlídka. A jako vždy, když město Krásná
Lípa něco dělá, bude stezka doplněna výsadbou zeleně, veřejným osvětlením,
mobiliářem atp. Cyklostezka je vyprojektována a zbývá vyřešit jeden pozemek

tak, aby se dalo vyřídit i stavební povolení a pak se město bude snažit získat
nějakou dotaci.
Cyklostezka Rumburská by nejdříve vedla podél silnice a před Zátiším by zahnula do lesa a v budoucnu cyklisté vyjedou v Rumburku u koupaliště. Tak se
těšme, že za pár let to bude na kole pár minut do Rumburka za prací i za zábavou, případně pěšky necelou hodinku příjemné vycházky.

PODĚKOVÁNÍ
organizátoři Tour de Feminin 2013 touto cestou děkují Městu Krásná Lípa, Technickým službám Krásné Lípy,
dobrovolným hasičům, Policii ČR a všem zde nejmenovaným spolupracovníkům, jak z Krásné Lípy, tak i z celého Šluknovského výběžku a Českokamenicka a stejně
tak i jednotlivým městům a obcím, za pomoc při organizování letošního závodu.
Jiří Vích, ředitel závodu
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 11.8. 2014
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 14.8. 2014 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 25.8. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 28.8.
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

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
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

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
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

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 13:00 do 15:00 hodin
sudý týden od 8:00 do 11:00 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.

Bude krásnolipské íčko
nejlepší?
O tom můžete rozhodnout i vy, pokud budete hlasovat v soutěži Děčínského deníku O nejlepší informační centrum ve vašem regionu... Infocentrum v
Krásné Lípě najdete pod číslem 14 na http://www.
denik.cz/infocentra_soutez/infocentra-ustecky-kraj.html?_fid=lmks#anketa

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 9. – 10.8. 2014MUDr. Zdeněk Janda
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV, tel.: 412 532 216
- 16. – 17.8. 2014 MUDr. Rita Rambousková
Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250
- 23. –24.8. 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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FOTOSOUTĚŽ - Dávná
i nedávná Krásná Lípa
ve fotografii
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. 481jsme se Vás ptali na jméno
restaurace na snímku a zde je odpověď, kterou zaslali naši pravidelní soutěžící: Ve velké podstávkové
budově na Varnsdorfské ulici byla restaurace Praha. Objekt byl v šedesátých letech zbourán a v jeho
místě byla postavena prodejna potravin.
Dnes Vám přinášíme fotografii, nad kterou sami
diskutujeme. Proto se Vás ptáme dokážete určit,
kde se toto místo nachází? A je skutečně z Krásné
Lípy?

V těchto dnech prochází obnovou nafukovací
hala ve sportovním areálu
Hala získala zcela nový plášť, místo původních tvrzených igelitů jej nyní tvoří samonosná fólie. Nové
jsou také dvě vrstvy bublinkové fólie, které izolují
od zimy a celou halu obepíná nová pevnější ocelová síť. Vylepšeními projde i několik dalších prvků vč.
ovládání na dálku, sledování provozu atp.
Po osmi letech od postavení se tak úročí zkušenosti
a přechází se na novou kvalitu s delšími životnostmi. A tak je předpoklad, že hala bude deset let
sloužit bez větších problémů svým uživatelům jak
z Krásné Lípy a okolí, tak návštěvníkům Českého
Švýcarska.

PODĚKOVÁNÍ

Ze sportu...

děkuji městu za vylepšení prostředí v komunitním centru Kostka. Poděkování patří také zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se podíleli
na vymalování komunitního centra.
Hana Volfová

V neděli 3.8. krásnolipský tenista Vlastík Šmalcl
zvítězil na celostátním turnaji mladšího žactva ve
dvouhře i ve čtyřhře. Gratulujeme!

Pokladní hodiny na MěÚ Krásná
Lípa - nově i v neúřední dny...

24. 7. tomu bude již
8. let, co nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a
dědeček Karel Portl.
S láskou stále
vzpomínají manželka
Helena, syn Karel
s rodinou a dcery
Martina a Hela s
rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala Městu
Krásná Lípa za dárek k životnímu jubileu.
Paní Huspeková

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Mĕsto Krásná Lípa
pronajme a prodá BYT Ć. 8
o velikosti 1 + 1 (31,92 m2)
v objektu NemocniĆní 1149/12a – rĭžový dĭm na sídlišti
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xnájemné: 14,08 KĆ/m2 + zálohovĕ služby
xkupní cena bytu: 253.000 KĆ
xlze splácet ve splátkách
(v tom pĥípadĕ se skládá kauce pĥed podpisem smlouvy
o uzavĥení budoucí kupní smlouvy: 23.000 KĆ),
xbližší informace: Mĕstský úĥad Krásná Lípa,
Masarykova 246/6, kanceláĥ Ć. 11
Vyhlášeno Usnesením RM Ć. 64 – 18 z 24. 7. 2014

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!

EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1:1

www.krasnalipa.cz

Mĕsto Krásná Lípa Ƚ Masarykova 246/6 Ƚ 407 46 Krásná Lípa

tel.: 412 354 823, mobil: 777 938 839, e-mail: hrneckova@krasnalipa.cz
Ią: 00261459 Ƚ Banka ąS, a.s., Rumburk, Ć.ú.: 926075399/0800

24.10.2011 19:35:05
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Lesní řemesla v
Českosaském Švýcarsku
Další atraktivní exkurze s Natalií Belisovou na téma
Lesní řemesla se uskuteční v sobotu 30. srpna.
Účastníci exkurze tentokrát vyrazí do okolí Vysoké
Lípy, kde se nacházejí nejzachovalejší pozůstatky
činnosti našich předků. Kromě úžasného zážitku
vám nabídneme i nově vydanou brožurku Lesní řemesla v Českém Švýcarsku.Sraz je ve Vysoké Lípě u
Loupežáku je v 11:05. Exkurze je náročnějšího charakteru! Na exkurzi je nutné se předem přihlásit.
Více na www.ceskesvycarsko.cz

Výstava o Aloisi
Klarovi v Loretě
V křížové chodbě barokní sakrální památky Loreta Rumburk je výstava „Tys mě vedl..... Alois Klar
(1763–1833) a péče o nevidomé v Čechách „ k vidění do 6. září. Výstavní projekt na 28 panelech pojednává o zakladateli péče o nevidomé v Čechách.
Výstava je přístupnáod úterý do soboty od 10:00
do 17:00 hodin. Vstupné je 50 a 25 Kč.

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 10. 8. Hans Georg Reinertz, varhany (Belgie)
neděle 17. 8. David di Fiore, varhany (USA)
neděle 24. 8. Michal Bártek, varhany (Francie/ČR),
Vladimír Kiseljov,malba (ČR)

Se strážci do
národního parku
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce
profesionálních i dobrovolných strážců přírody
národního parku a projdětese v jejich doprovodu
zdejší krásnou přírodou!
…přes Jetřichovické vyhlídky
Tento výlet je naplánován na úterý 19.srpna. Sraz
účastníků je v Jetřichovicích před informačním
centrem v 10:00 hodin. O trase Jetřichovice - Mariina vyhlídka - Rudolfův kámen - Pohovka – Jetřichovice Vás provede Pavel Svoboda.
…k Pravčické bráně
V neděli10. srpna Vás k Pravčické bráně zavede
Richard Baňka v úterý 12. srpna Václav Nič. Sraz
účastníků je vždy na Mezní Louce u informačního
střediska v 9:15 hodin.

Brigáda na Dolském
mlýně
V sobotu 23. Srpna se uskuteční další z řady brigád
na Dolském mlýně. Sraz brigádníků je v 9:00 přímo
na místě oprav. S sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu. Brigády se konají ve
spolupráci s Občanským sdružním pro záchranu a
konzervaci kulturní památky Dolský mlýn. Kontak.
Natálie Belisová, 737 276 859.
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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 – BadSchandau – 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.
Výlety:
pondělí 11.8. - bazilika Filipov – pramen Sprévy – Ebersbach – Jitrovník – Valdek
17 km sraz autobusové nádraží Rumburk 8.00, odjezd autobusu 8.07
středa 13.8. - Mitteldorf - Hankehübel – Waitzdorf – Ochelské vyhlídky – Gossdorf-Kohlmühle
17 km sraz nádraží Rumburk 7,15, odjezd vlaku 7,28
středa 20.8. - St. Křečany – pramen Mandavy – Zlodějská cesta – Tanečnice – Mikulášovice dolní n.
22 km (nebo kratší varianta přes Weifberg do Hinterhermdorfu 18 km)
sraz autobusové nádraží Rumburk 8.30, odjezd autobusu 8.38 (bus jede už z KL v 8.20)
pondělí 25.8. Chřibská – Stodolec – Studený – Líska – Pustý zámek – Horní Kamenice
19 km sraz autobusové nádraží Rumburk 8.10, odjezd autobusu 8.17,
odj. z Krásné Lípy 8.36

Veteranklub Sever
pořádá 12. ročník srazu
auto a moto veteránů
Veteránem severem
V sobotu 23. srpna ve Šluknově na náměstí pořádá
Veteranklub Sever 12. Ročník srazu auto a moto veteránů. Sraz a prezentace účastníků je na náměstí
ve Šluknově od 8:00 do 10:30, poté se účastníci srazu vydají na spanilou jízdu Šluknovským výběžkem
- Jiříkov 11:00 - 11:30, Rumburk, Lužické náměstí
12:00 – 13:30, výstava vozidel, soutěže pro účastníky, Varnsdorf, Pivovar Kocour 14:00, vyhlášení
výsledků srazu a soutěží pro účastníky. Návrat do
Šluknova přes Krásnou Lípu, Brtníky, Staré Hraběcí,
Janovku, Císařský. Všichni přátelé historických vozidel jsou srdečně zváni!

Výstava vyšívaných
obrázků
V čase letních prázdnin můžete v Kulturním domě
v Krásné Lípě shlédnout výstavu šestnácti vyšívaných obrázků Miloslavy Kolouškové. Výstava je
přístupná ve všední dny od 10:00 do 13:00, během
konání kulturních akcí nebo po osobní domluvě na
tel: 777 18 40 83.

Geologická exkurze
na Vlčí horu
Sraz účastníků je v 10:00 u penzionu Vlčárna ve Vlčí
Hoře. Čeká Vás středně náročný terén, s sebou dalekohled, vstup na rozhlednu zpoplatněn.

Prázdniny v Amari klubu nekončí pro děti
připravujeme
7. 8. výlet na Vlčí Horu
14. 8. výlet pohled ze sedla koně
21. 8. výroba upomínkových předmětů

28. 8. rozloučení s prázdninami
6. 9. etno festival

8. srpna 2014
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Termín letošního
Parkmaratonu
sobota 30. 8. 2014
Parkmaratonletos vstoupil do II. pětiletky. Parkmaraton se letos poběží poslední prázdninovou sobotu, tedy 30. srpna. Start i cíl všech tratí je v Krásné
Lípě, do německého BadSchandau se tedy letos
nepoběží. Čeká nás pestrý běžecký den, který bude
opět doplněný bohatým doprovodným programem, stánky a večerním koncertem. Takže, pokud
máte rádi běh krásnou kulturní krajinou, nemůžete
se na konci prázdnin nepotkat pod startovním obloukem na krásnolipském Křinickém náměstí. Těšíme se na vás! Více na www.parkamaraton.cz nebo
na www.krasnalipa.cz

Diplomy pro vítěze
Kompletní sada diplomů pro vítěze letošního
Parkmaratonu je hotová. Míří ještě pro podpisy
panů starostů - Andrease Egerta z BadSchandau a
Zbyňka Linharta z Krásné Lípy.
Těšíme se, až si pro ně přiběhnete...

Anketa pro ženy
Hezký den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku.
V komunitním centru je v rámci projektu „Dejme (že)nám šanci - Kompetence vkostce“ nově otevřen klub pro
ženy. Pro ženy je k dispozici také poradenství nebo služby péče o děti do 6 let. Jak bude vypadat náplň klubu pro
ženy je zčásti připraveno a z části je možné plánovat. Touto anketou Vás chceme přizvat k tvorbě náplně klubu
a následně také k osobní účasti.

1. Klub pro ženy mám zájem navštěvovat:

Vaření, pečení, zdravý životní styl

ráno, pravidelně

Pouze setkání s dalšími ženami

ráno, nepravidelně

Výchova dětí a příbuzná témata

ráno, pokud bude zajištěno hlídání dětí

Setkávání s osobnostmi

nemám představu, o čem by to bylo

O podnikání žen

nemám zájem

Osobní rozvoj
Hledání zaměstnání

2. Čas pro mojí účast v klubu pro ženy,
který se mi nejvíce hodí je:

Mám další náměty: __________________

dopoledne v pracovní dny
odpoledne do 17h v pracovní dny

5. Klub pro ženy může mít své jméno, zkuste nám ho navrhnout:

v podvečer v pracovní dny

Klub pro ženy

o víkendu

jinak _____________________________

pouze v tyto konkrétní dny: ___________
6. Ráda se zapojím do přípravy klubu pro
ženy:
3. V klubu pro ženy chci být:
2 hodiny
4 hodiny
na celodenní akci
jinak _____________________________
4. Nejvíce by mě zajímaly činnosti v tomto
pořadí (očíslujte od 1 do 8):
Ruční práce -šití, tkaní, keramika, plstění,
pletení apod.

ne
možná
ano, tady je na mě kontakt: ___________
______________________________________

Vyplněnou anketu odevzdejte v komunitním
centru Kostka. Anketu lze také vyplnit elektronicky, zveřejněna je na webových stránkách
www.komunitnicentrum.com.
Děkujeme za Váš čas.
(hv)

8. srpna 2014
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 64. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 7. 2014
I. Hlavní program
Investiční projekty města - Usnesení RM č. 64 - 01/2014
RM projednala zahájení projektů města a jejich průběh a to:
a) Rekonstrukce požární zbrojnice
b) Energetické úspory v objektu 1. MŠ
a schvaluje upravený rozsah prací a realizace.
Výstavba kanalizace - 2. etapa - Usnesení RM č. 64 - 02/2014
RM projednala ukončování hlavních stavebních prací na projektu výstavba
2. etapy kanalizace ve městě a pokračování administrace ze strany
poskytovatele dotace. RM schvaluje rozsah zvětšené obnovy místních
komunikací a obnovy ulice Komenského.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemku - vyhlášení - Usnesení RM č. 64 - 03/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 629 o výměře 679 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2168/1 o výměře 794 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2158/2 o výměře 546 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 64 - 04/2014
RM schvaluje pronájem p. p. č. 688/1 o výměře 3474 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za účelem pastvy Gabriele Sedláčkové, Kyjov 109, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 377, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 64 - 05/2014
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 377 o výměře 150 m2, k. ú. Krásný Buk
za účelem zřízení zahrady Jaroslavu Andertovi, Krásný Buk 18, Krásná Lípa za
podmínky umožnění údržby objektu č. p. 35, Krásný Buk a případné zřízení
inženýrských sítí.
RM ukládá Karlu Marešovi vyzvat vlastníka objektu č. p. 35, Krásný Buk k
urychlenému řešení nakládání s odpadními vodami.
Výpůjčka pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 64 - 06/2014
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit pozemky:
část p. p. č. 3151/1 o výměře 33 m2, k. ú. Krásná Lípa;
část p. p. č. 1130 o výměře 25 m2, k. ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 1129/1 o výměře 10,5 m2, k. ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 391 o výměře 13,5 m2, k. ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 382/2 o výměře 44,6 m2, k.ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 1133/19 o výměře 1,5 m2, k. ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 1133/15 o výměře 1,5 m2, k. ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 373 o výměře 1,5 m2, k. ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 390 o výměře 11 m2, k. ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 382/3 o výměře 5 m2, k. ú. Krásný Buk;
část p. p. č. 244 o výměře 4 m2, k. ú. Vlčí Hora;
část p. p. č. 43/17 o výměře 35 m2, k. ú. Zahrady.
Prodej st. p. č. 686/1 a p. p. č. 1992/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 64 - 07/2014
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 686/1 o výměře 217 m2 a p. p. č.
1992/2 o výměře 194 m2 vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení samostatné
zahrady Jiřímu Pechovi, Čelakovského 593/5, Krásná Lípa z důvodu zachování
pozemků pro potřeby města.
Směna pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 64 - 08/2014
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 1084 a část st. p. č. 19, vše
k. ú. Zahrady za část p. p. č. 127, k. ú. Zahrady dle předloženého návrhu.
Vrácení kauce - Usnesení RM č. 64 - 09/2014
RM doporučuje ZM schválit žádost Ladislava Hájka, Vlčí Hora 160, Krásná Lípa
o vrácení kauce 30 000 Kč a trvá na podmínkách usnesení ZM č. 18-17/2005
ze dne 1. 12. 2005.
Byty - pronájem - byt č. 48, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 64 - 10/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 48, Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí:
1. Lada Píšová bytem Karoliny Světlé, Rumburk,
2. Martina Havlinová bytem Smetanova 286/4, Krásná Lípa,
3. Tomáš Mandík bytem Staré Křečany 139.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - žádost o nájem bytu č. 5, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 64 - 11/2014
RM projednala žádost o nájem bytu č. 5, Masarykova 993/2 a neschvaluje
pronájem žadateli Gejzovi Grondzárovi bytem Křinické náměstí 431/14, Krásná
Lípa z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro pronájem městských bytů a
bytů v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě.
Smlouva o dílo - TERMI s. r. o. - přecejchování vodoměrů
Usnesení RM č. 64 - 12/2014
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2014/11/18-273 s firmou TERMI s. r. o.,
Pohraniční stráže 2047, Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů, dle
předloženého návrhu.
III. Různé
Vzor kupní smlouvy na prodej pozemku za účelem výstavby
Usnesení RM č. 64 - 13/2014
RM schvaluje vzor kupní smlouvy na prodej pozemku za účelem výstavby s

dohodou o složení jistoty v souvislosti s novým Postupem ve věci prodeje a
užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Souhlas města Krásná Lípa se záborem pozemků
Usnesení RM č. 64 - 14/2014
Město Krásná Lípa jako vlastník pozemků p. p. č. 41/1 a 47, k. ú. Krásná Lípa
a 498/3, k. ú. Krásný Buk, souhlasí se záborem jmenovaných pozemků pro
stavbu Oprava a rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě. Současně
souhlasí s užitím pozemků 2744/4 a 3023, k. ú. Krásná Lípa a p. p. č. 1069, k. ú.
Krásný Buk, pro přístup na staveniště. O předání a zpětném převzetí pozemků
musí být sepsán protokol a po skončení stavby musí správce toku majetkově
vypořádat trvalé zábory městských pozemků.
Pronájem p. p. č. 978, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 64 - 15/2014
RM schvaluje úpravu usnesení RM č. 62-03/2014 ze dne 29. 5. až 4. 6. 2014
o pronájmu p. p. č. 1086/3 a p. p. č. 978, vše k. ú. Krásná Lípa Vladimíru
Sadílkovi, kdy se z usnesení vypouští p. p. č. 978, k. ú. Krásná Lípa.
Pozemky k výstavbě - Usnesení RM č. 64 - 16/2014
RM mj. v souvislosti se schválením nového Územního plánu města ukládá
Vladimíře Doškové, aby ve spolupráci s projektantem vytvořila přehled pasport - možných pozemků města za účelem výstavby.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 64 - 17/2014
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. 1. 2015,
- Michaela Hryzáková bytem Pražská 450/48, Krásná Lípa na byt č. 4, Pražská
450/48, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Milan Gunar bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 4,
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Josef Koubský bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa na byt č. 11,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 7. 2015,
- Petr Virgler bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 13, Nemocniční
1137/6, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Lukáš Němeček bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 21,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Alžběta Miková bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 25,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 7. 2015.
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 8, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 64 - 18/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat nejdříve od 1. 10. 2014 byt
č. 8, Nemocniční 1149/12a. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (31,92 m2, sazba
nájemné 14,08 Kč/m2). Kauce 23 tis. Kč před podpisem smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy v případě splácení kupní ceny ve splátkách. Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Podmínkou nájmu bytu je uzavření budoucí kupní smlouvy při uhrazení kupní
ceny bytové jednotky v minimální výši 253 tis. Kč před podpisem smlouvy o
uzavření budoucí kupní smlouvy příp. uhrazení kupní ceny v max. 72 měsíčních
anuitních splátkách.
Výběr koordinátora BOZP na rekonstrukci požární zbrojnice
Usnesení RM č. 64 - 19/2014
RM schvaluje výběr koordinátora BOZP na akci Rekonstrukce požární zbrojnice
v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život, podporovanou z
ROP Severozápad, a to dodavatele TBC s. r. o., IČ 28745035 Oldřichovská 15/7,
Děčín. Dodavatel podal nabídku s nejnižší cenou.
Obnova fasády objektu DS - Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 64 - 20/2014
RM se seznámila s průběhem uzavírání smlouvy o dílo na Obnovu fasády
objektu DS – Masarykova 1094/4, Krásná Lípa s vítězným uchazečem, firmou
UNIPLAST-dux s. r. o., Kubátova 74, Háj u Duchova, a konstatuje, že výše
uvedená firma nepostupuje v souladu s podmínkami Výzvy k podání nabídky
a zněním návrhu smlouvy o dílo. V návaznosti na tuto skutečnost RM schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem druhým v pořadí, firmou DEMOS s. r. o.,
Masarykova 602, Krásná Lípa, dle podmínek Výzvy k podání nabídky.
Záměr na využití objektu Kyjov 49 - Usnesení RM č. 64 - 21/2014
RM projednala rámcový záměr společnosti MEET2GROW, Mezi vodami 639/27,
Praha 4 – Modřany, na využití objektu Kyjov 49 (bývalé školy) a ukládá Janu
Kolářovi spolupracovat při přípravě realizačního projektu.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Usnesení RM č. 64 - 22/2014
RM schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - věcného
břemene na vedení sdružené kanalizační přípojky v pozemku st. parc. č. 270
a poz. parc. č. 2748/26, k. ú. Krásná Lípa, s paní Věrou Tranovou, Masarykova
21/7, 40746 Krásná Lípa.
Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č. 2014/11/14 - 205
Usnesení RM č. 64 - 23/2014
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2014/11/14 - 205 dle přílohy ve věci
prodloužení termínu dokončení obnovy komunikace k hlavnímu vlakovému
nádraží.
Dodatek č. 1 smlouvy č. VIII/1013/2014/DC o provedení stavby
Usnesení RM č. 64 - 24/2014

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o provedení stavby na pozemku č.
VIII/1013/2014/DC ze dne 7. 7. 2014, ve věci prodloužení termínu pro realizaci.
Dohoda o ukončení Smlouvy mandátní č. 2001/14/9-264
Usnesení RM č. 64 - 25/2014
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy mandátní č. 2001/14/9-264 s
mandatářem Marius Pedersen a. s. se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec
Králové ke dni 31. 12. 2014.
Nákup žacího stroje - Usnesení RM č. 64 - 26/2014
RM projednala výběr dodavatele žacího stroje v rámci projektu Správce
fotbalového areálu v Krásné Lípě a schvaluje případné uzavření smlouvy s
dodavatelem Eurogreen CZ, s. r. o., IČ 64651959, Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín
pod Jedlovou, který podal nabídku s nejnižší cenou. Smlouva bude uzavřena
po zajištění financování z dotačních prostředků MMR – podprogramu Podpora
rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Souhlas s vybudováním tůně ve Vlčí Hoře - Usnesení RM č. 64 - 27/2014
Město Krásná Lípa souhlasí s vybudováním jedné tůně na pozemku p. p. č.
240/4, k. ú. Vlčí Hora s tím, že akce bude případně realizována orgánem ochrany
přírody - AOPK ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín.
Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa - Usnesení RM č. 64 - 28/2014
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Krásná
Lípa dle přílohy.
Příspěvky na střechy, ploty a fasády 2014 - Usnesení RM č. 64 - 29/2014
RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení těchto občanů mezi uchazeče
o příspěvek na rekonstrukci fasád, střech a oplocení pro rok 2014:
Bezchlebová Božena, Nerudova 632/21, Krásná Lípa - fasáda
Bezchlebová Božena, Nerudova 632/21, Krásná Lípa - plot
Vohryzková Květuše, Havlíčkova 980/27, Krásná Lípa - fasáda
Kubín Vladimír, Varnsdorfská 139/79, Krásná Lípa - plot
Kučera Ladislav, U Tiskárny 646/6, Krásná Lípa - fasáda
Krčmářová Pavlína, Pivovarská 489/2, Krásná Lípa - plot
Schnitnerová Ingrid, Zahrady 30, Krásná Lípa - střecha
Humr Denis, Dvořákova 227/2, Krásná Lípa - plot
Předání kompetencí - Usnesení RM č. 64 - 30/2014
RM pověřuje vedoucího finančního odboru MěÚ Krásná Lípa schvalováním
rozpočtových opatření rozpočtu města Krásná Lípa v rozsahu daném § 16
odst. 3, písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, tzn. aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu
organizačních složek města Krásná Lípa vyjma účelových dotací.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2014
Usnesení RM č. 64 - 31/2014
RM odvolává Janu Kebortovou z inventarizační komise města Krásná Lípa pro
rok 2014 k provedení inventarizace peněžních prostředků v pokladně sociálního
fondu a do této komise jmenuje s platností od 1. 8. 2014 Štěpánku Kavovou.
Výběr společnosti - vymáhání pohledávek - Usnesení RM č. 64 - 32/2014
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 2014/49/18-279 se společností
REALBOHEMIA a.s., se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5 pro zajištění
vymáhání pohledávek z dodavatelsko - odběratelských vztahů Města Krásná
Lípa. RM dále schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a poskytování služeb
exekutorského úřadu v rámci projektu Prime Legal č. 2014/49/19-281 s Mgr.,
Ing. Jiřím Proškem soudním exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň-město,
se sídlem Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň pro zajištění vymáhání pohledávek
vznikajících při výkonu správních činností.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2014
Usnesení RM č. 64 - 33/2014
RM schvaluje návrh a uzavření smlouvy č. 2014/19/12 – 271 o vykonání
přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2014 se společností AUDIT
OBCE, s. r. o. Příbram v předloženém znění.
2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2014
Usnesení RM č. 64 - 34/2014
RM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2014
v předloženém znění.
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů - Usnesení RM č. 64 - 35/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM.
IV. Informace - Informace
RM projednala následující informace:
- dopis z Policie ČR ve věci veřejné zakázky„Kanalizace Krásná Lípa“ - dožádání,
- dopis od paní Lenky Dohnalové - žádost o přidělení bytu,
- dopis od CHKO Lužické hory - žádost o stanovisko k umístění a stavbě
informační tabule,
- návštěvnost městské knihovny Krásná Lípa ,
- dopis od Bc. Petra Pánka ve věci vyjádření nesouhlasu s uvolněním části
p. p. č. 558, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a posunutí plotu na své p. č. 206/2 v
termínu do 30. 6. t. r.,
- dopis od K. Benešové ve věci uvolnění části p. p. č. 558, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípya posunutí plotu v termínu do 30. 6. 2014.
Informace
RM projednala Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty.
Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart
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Obchody a služby
sportovní areál

608 522 871

pizzerie

774 303 555

pivovar Krásná Lípa

478 048 673

www.krinickypivovar.cz
taxi Krásná Lípa

777 111 087

Továrna - relax centrum:
fitness, solárium, sauna

721 349 196

bowling

412 713 116, 412 713 200

Městské a Obecní úřady
Krásná Lípa

412 354 820

www.krasnalipa.cz, www.facebook.com/krasna.lipa.3
Technické služby Kr. L.

412 354 048

Doubice

412 331 699

Jiříkov

412 338 111

Rybniště

412 381 121

Chřibská

412 381 214

Mikulášovice

474 774 102

Šluknov

412 315 331

Velký Šenov

412 391 450

Jiřetín pod Jedlovou

412 379 231

Horní Podluží

412 379 181

Dolní Podluží

412 379 264

Varnsdorf

412 372 241

Rumburk

412 356 250

Ostatní
Úřad práce Rumburk

950 111 411

Sociální odbor Rumburk

950 111 411

Finanční úřad Rumburk

412 355 111

Živnostenský úřad Rumburk

412 356 277

Stavební úřad Rumburk

412 356 228

Správa národního parku ČŠ

412 354 050

SCHKO Lužické Hory

487 762 356

SCHKO Labské Pískovce

412 518 202

o.p.s. České Švýcarsko

412 383 000

Informační středisko ČŠ

412 383 413

Kulturní dům - kino Krásná Lípa

412 384 096, 777 184 083

knihovna

412 354 037

pošta

412 383 262

Kostka Krásná Lípa p. o.

777 291 400, 412 354 844

Penzion České Švýcarsko

412 331 262, 775 592 230

www.penzionceskesvycarsko.cz
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