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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 18. září
Čtvrtek 4. září

4,- Kč

Tak za dva roky nashledanou
Za doprovodu krásnolipských hasičů a jejich staré hasičské Tatry v pondělí 1. září vyrazili Ladislav
Bezděk a Kateřina Dvořáková na dvouletou cestu
kolem světa. Tato krásnolipská dvojice na dlouhou
cestu po světě vyrazila v českém autě a s českou
výbavou. Starosta Zbyněk Linhart dvojici předal
nejen krásnolipskou vlajku, ale těsně před odjezdem i sáček česneku (doufáme, že českého). My už
jim jen můžeme držet palce, aby se šťastně a bez
nehod vrátili a vy jejich cestování můžete sledovat
buď na www.bigtrip.cz nebo na jejich facebookovém profilu https://www.facebook.com/BIGTRIP.
CZech?fref=ts
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 8.9. 2014 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 11.9. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 22.9. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 25.9. 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).

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. Na snímek uveřejněný ve Vikýři č. 483 reagovali dva soutěžící, kteří odpověděli, že dům na

snímku stával v dnešní Masarykově ulici a sousedil
s nynějším řeznictvím. V dnes, již zbouraném domě
před válkou býval koloniál a po válce holičství a
snad i cukrárna. Dnes se Vás ptáme, kde stával ten
dům a k čemu budova na obrázku sloužila.

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

Volby do Zastupitelstva
obce a do Senátu
Parlamentu ČR

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od
10-15 let
Út 9:00-14:45 pro starší 15 let

Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce a volby do Senátu Parlamentu ČR.
Volby se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnosti jsou pro volební okrsek č. 1 – 4 v
Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5
bude volební místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147.

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

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové

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

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.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 6. – 7.9. 2014 MUDr. Pavel Charvát
J.Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
- 13. –14.8. 2014 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 20. – 21.8. 2014 MUDr. Zdeněk Janda
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV, tel.: 412 532 216
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto doporučujeme správnost uvedených informací
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Mobilní zákaznické centrum
Severočeských vodovodů
a kanalizací
http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
//
l j
/f /k
li /Fil /20 2/
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.

4. září 2014

strana 3

Štafetový běh dětí
Smyslem štafetového běhu dětí, který byl součástí
Dne Českého Švýcarska bylo překonat čas vítěze
hlavní trati parkmaratonu - a to se dětem povedlo.
Trasu více jak 42 km, kterou běhaly po 100 metrech, uběhly za neuvěřitelné 3 hodiny 16 minut a
56 sekund. Vítěz maratonu ji dal za xxx. Posledních
100 metrů si zaběhl i moderátor Petr Rychlý. Za
organizaci běhu děkujeme týmu Schrödingerova
institutu. Více foto na https://www.facebook.com/
krasna.lipa.3.

Z webkamery
na kostelní věži
...holoubek si zapózoval pro vlastní selfie foto.

Kostka pomáhá ženám zvýšit šanci na práci

Koncert Náhodou
Mladá folková skupina Náhodou z Rumburku se
koncem srpna představila v Krásné Lípě. Kdo nebyl jeho škoda, jejich fesťák u Bezdězu, by klidně
mohli hrát jako hit v rádiu. Třeba jednou budou. A
my můžeme jen věřit, že se tato skupina mladých
lidí do Krásné Lípy opět vrátí a bude mít mnohem
početnější publikum.

Nabízíme k prodeji družstevní byt 1+3 s balkonem o ploše 77,51 m² v Krásné Lípě. Převod bytu do osobního vlastnictví možný.
Byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží zatepleného domu bez výtahu. Byt je v původním stavu, okna jsou nová - plastová.
K bytu náleží sklepní kóje. V bytě jsou měřáky na topení i na vodu. Parkování možné u
domu.
Bližší informace na tel.: 777 216 025 nebo
www.osbd-dc.cz

Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě zahájilo
projekt Kompetence v Kostce, který pomáhá nezaměstnaným ženám pečujícím o děti zvýšit šance
najít a udržet si zaměstnání. Projekt pomůže ženám
vyhledat vhodné potenciální zaměstnavatele, nabízí také poradenství při tvorbě životopisu a prezentaci svých schopností při přijímacích pohovorech.
V rámci připravených kurzů si účastnice mohou
osvojit řadu nových dovedností, například šití, práci s textilem či další kreativní činnosti. V neposlední
řadě komunitní centrum zajišťuje péči o děti tak,
aby účastnice programu měly dostatek prostoru
pro jednání se zaměstnavateli.
„Komunitní centrum pomáhá nezaměstnaným
ženám překonat každodenní drobné překážky při
hledání zaměstnání, často se jedná o zdánlivé drob-

nosti, které však v konečném důsledku tyto ženy z
pracovního trhu zcela vylučují,“ řekla ředitelka Kostky Hana Volfová a dodala, že první pracovní místo
pro účastnice programu vytváří Kostka sama, a to
pro zajištění provozu kreativních dílen a vytvoření
sociálního šatníku.
Projekt Kompetence v Kostce byl spuštěn počátkem července letošního roku, slavnostní zahájení
proběhlo 30. srpna 2014, a to v rámci oslav 6. výročí
založení komunitního centra Kostka. Projekt financovaný Norskými fondy a spravovaný nadací Open
Society Fund Praha poskytuje ženám poradenství,
semináře, kreativní dílny a služby péče o děti do 6
let. Po dobu půldruhého roku trvání programu využijí služeb více než čtyři desítky nezaměstnaných
žen.

Starosta města Krásná Lípa Ing. Zbyněk Linhart slavnostně zahajuje provoz kreativní dílny v rámci projektu
Kompetence v Kostce, který pomáhá nezaměstnaným ženám s dětmi zvyšovat šance na uplatnění na trhu práce.
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Domeček Na Kopečku
Rumburk -program na září
Sobota 13. září – Dny evropského kulturního dědictví
10:00 – 12:00 hodin – možnost prohlídky kostelíka
18:00 hodin – koncert duchovní hudby
Středa 17. září - 19:00 hodin – Jak na kompostování na zahrádce
Další přednáška pro ekospotřebitele v rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace organizovaným Českým Švýcarskem o.p.s. Nevíte si rady
s listím a trávou na zahrádce? Nechcete slupky od
brambor házet do popelnice? Chcete zúrodnit půdu
na záhoncích? Přijďte si poslechnout přednášku diplomované permakulturistky Kateřiny Horáčkové.

P á d i
Prázdninové
é výlety
ýl t
Lužickou vrchovinou
a Českosaským
Švýcarskem
Poslední z řady těchto výletů se koná ve středu
10.9. po trase Mikulášovice horní - údolí Bílého potoka – Obere Schleuse – Zadní Jetřichovice – Mezní
Louka nebo Hinterhermsdorf, 18 km. Sraz účastníků je na autobusovém nádraží Rumburk v 8.30, odjezd autobusu 8.38 (bus jede už z KL v 8.20). Výlety
jsou zdarma a vedou je certifikovaní průvodci NP
České Švýcarsko.

Seniorská akademie
v září
Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa bude i v září
pro seniory pořádat přednášky:
Středa 10.9. od 9:00 do 11:30 - Bezpečnost a kriminalita páchaná na seniorech“ - přednáška o ochraně vlastního bezpečí, o domácím násilí
Středa 17.9. od 9:00 do 11:00 - Historie turistiky a
turistické cíle v Českosaském Švýcarsku a Lužických
horách

Karásek slaví Jubileum
Výlet za nejkrásnějšími
vyhlídkami do labského
kaňonu
Klub českých turistů Krásná Lípa, České Švýcarsko,
o.p.s. a Křinický pivovar pořádají v sobotu 6. září
2014 výlet za nejkrásnějšími vyhlídkami do labskému kaňonu po trase Bynovec - Růžový hřeben
- Kvádrberk - Děčín. Více na samostatných letácích
nebo na www.ceskesvycarsko.cz.

Nahlédněte do světa
nočního hmyzu
V pátek 5. Září ve 20:00 hodin Vás České Švýcarsko
o.p.s. ve spolupráci se Správou Národního parku
České Švýcarsko Vás v rámci projektu „Broukoviště“
srdečně zvou na odchyt nočního hmyzu a povídání o těchto tvorech, kteří se stávají potravou nejen
netopýrů. Přednáška v přírodě je určena rodičům a
jejich dětem, během ní si vyzkoušíme odchyt večerního a nočního hmyzu pomocí speciální lampy
a dalších zajímavých entomologických pomůcek.
Přednáška v terénu se koná v rámci Mezinárodní
noci pro netopýry v areálu Správy NP České Švýcarsko.

Mezinárodní noc pro
netopýry
V pátek 5. Září od 19:00 do 21:00 se v areálu Správy
NP České Švýcarsko koná tradiční setkání pod širým nebem, při kterém se můžete setkat se živým
netopýrem a dozvědět se spoustu zajímavostí ze
života těchto tajemných nočních tvorů. Pro každého účastníka bude připravena drobná upomínka
na tuto akci. Pro děti bude v úvodu připraveno divadlo o netopýrovi Ušíkovi.

Retro open 2014
Retro tenisový turnaj smíšené čtyřhry se odehraje
v sobotu 13. září od 10:00 hodin na dvorcích sportovního areálu v Krásné Lípě. Podmínkou je retro
oblečení a dřevěná raketa.

Krásnolipský plážák
2014
Tradiční volejbalový turnaj smíšených dvojic se
hraje v neděli 14. září od 9:00 hodin ve Sport Areálu
v Krásné Lípě. Přijďte si zahrát nebo alespoň fandit.
Turnaj pořádá OS Krásnolipsko.

Ve dnech 7. - 14. září se v Horní Lužici v příhraničním městě Seifhennersdorf koná k 250. narozeninám hlavního loupežníka Karáska Týden plný zážitků.
7. září - 15. hod. - hledání pokladu s loupežníkem
Karáskem zakončené loupežnickým pokrmem
10. září - 19.30 Hod. - DIA-přednáška v Seifhennersdorfském radničním sále
„Na cestě po Karáskově revíru“ s představitelem a
velvyslancem Horní Lužice Karáskem, panem Heiner Haschke
14. září - 11.00 - 50. Karáskovo přírodní trhy
a 16. Tkalcovský a houbařský
17.00 Hod. - víkend uvnitř a v okolí Karáskova Muzea
7.- 14. září - Mimořádná výstava v Karáskově Muzeu - „ Odhalení Karáskových pokladů“

Výroba budek
pro netopýry
V pátek 5. září od 19:00 Vás Č
České ŠŠvýcarsko o.p.s.
ve spolupráci se Správou Národního parku České
Švýcarsko v rámci projektu „Přírodopis v přírodě“
srdečně zvou na tvořivou dílnu. Tvořivá dílna je
určena rodičům a jejich dětem. Během dílny si budete moci pod vedením zkušeného truhláře vyrobit budku pro netopýry. Dílna se koná v areálu u
Správy NP České Švýcarsko v rámci Mezinárodního
dne pro netopýry.
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Co dělat v září?
Naše kinokavárna v září nabízí mnohé zážitky - promítání, divadlo pro děti, talk show Haliny Pawlowské a oblíbený cyklus přednášek, tentokrát na téma permakulturní pěstování rostlin 2. Jistě
neobyčejný večer strávíte ve společnosti Haliny Pawlowské, pokud se rozhodnete přijít ve středu 24. září v 19.00 do Kulturního
domu v Krásné Lípě. Předprodej lístků u p. Peškové - tel. č. 777 18
40 83, vstupné je 50 Kč.
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Den Českého Švýcarska se povedl
Den plný zábavy a sportu nabídl další ročník Dne Českého Švýcarska spojený se
sportovním podnikem Parkmaraton a srazem motocyklů Čechie Böhmerland,
který se uplynulou sobotu konal v centru NP České Švýcarsko v Krásné Lípě. Na
své si přišli opravdu všichni, od milovníků starých motorek, vyráběných původně v Krásné Lípě, přes sportovní nadšence, pro které byly připraveny běžecké
tratě od těch nejkratších stometrových až po klasický maraton. Zkrátka nepřišli

ani ti, kteří si chtěli užít pohádek, dobré hudby a maličko i sportu, který jim
nabídl rodinný maraton s řadou soutěží a úkolů. Den pak vyvrcholil koncerty
Ivana Hlase a Petra Koláře a závěrečným ohňostrojem. Třešničkou na dortu celé
akce byl její moderátor Petr Rychlý, který učaroval nejednomu návštěvníkovi
krásnolipské akce.
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 65. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13.08.2014
I. Hlavní program
Ekonomická situace města - Usnesení RM č. 65 - 01/2014
RM projednala výsledky hospodaření města za 1. pololetí, zůstatky
na účtech města k 31. 7. 2014 (39 mil. Kč), dosud neuplatňovanou
rozpočtovou rezervu rozpočtu města na rok 2014 (7,7 mil. Kč) a výsledek
dobrého daňového naplňování a na základě toho schvaluje provedení
dalších prací krytých z rozpočtové rezervy města.
RM ukládá starostovi města, aby ve spolupráci s pověřenými pracovníky
(vedoucími odborů) připravil podklady a realizaci akcí:
1. rozšířené opravy místních komunikací souvislou pokládkou asfaltu,
2. výměna oken v objektech Masarykova 9 a Pražská 48.
RM ukládá příslušným odpovědným pracovníkům a vedoucímu
finančního odboru následně zapracovat poptávkové řízení do návrhu
změn rozpočtu města na rok 2014.
Odstavné plochy ve městě - Usnesení RM č. 65 - 02/2014
RM schvaluje realizaci úpravy ploch - odstavné plochy pod kinem v
souladu s investičním rozpočtem města na rok 2014 a plochy dotčené
výstavbou kanalizace (zařízení staveniště).
Dotace na rekonstrukci požární zbrojnice - Usnesení RM č. 65 03/2014
RM bere na vědomí podepsanou smlouvu o dotaci na akci Rekonstrukce
požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní
život včetně změn v rozpočtu a etapizaci projektu uskutečněných před
podpisem této smlouvy a schválení první změny.
Dotace pro 1. MŠ v Krásné Lípě - Usnesení RM č. 65 - 04/2014
RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Energetické
úspory budovy 1. MŠ v Krásné Lípě z prostředků Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. RM projednala
průběh rekonstrukce a schvaluje další přímo či nepřímo související práce
v objektu 1. MŠ ve Smetanově ulici dle přílohy.
Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 65 05/2014
RM schvaluje pronájem p. p. č. 629 o výměře 679 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Miroslavu Zinkovi, Studánecká 16, Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 2168/1 a p. p. č. 2158/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 65 - 06/2014
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2168/1 o výměře 794 m2 a p. p. č. 2158/2
o výměře 546 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu
Podhorskému, Nemocniční 32, Krásná Lípa.
Výpůjčka pozemků - Ústecký kraj - Usnesení RM č. 65 - 07/2014
RM schvaluje výpůjčku části p. p. č. 3151/1 o výměře 33 m2, k. ú. Krásná
Lípa, části p. p. č. 1130 o výměře 25 m2, části p. p. č. 1129/1 o výměře
10,5 m2, části p. p. č. 391 o výměře 13,5 m2, části p. p. č. 382/2 o výměře
44,6 m2, části p. p. č. 1133/19 o výměře 1,5 m2, části p. p. č. 1133/15
o výměře 1,5 m2, části p. p. č. 373 o výměře 1,5 m2, části p. p. č. 390 o
výměře 11 m2, části p. p. č. 382/3 o výměře 5 m2, vše k. ú. Krásný Buk,
části p. p. č. 244 o výměře 4 m2, k. ú. Vlčí Hora, části p. p. č. 43/17 o
výměře 35 m2, k. ú. Zahrady.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2014/42/19-302 dle předloženého
návrhu.
Prodej části p. p. č. 2053/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 65 - 08/2014
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2053/1 o výměře
1391 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady MUDr. Štěpánce
Brušákové, Jankovcova 2451/45, Teplice a Mgr. Kateřině Brušákové, Karla
Čapka 2526, Teplice za cenu 84 035 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Směna pozemků - Usnesení RM č. 65 - 09/2014
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 2057/3 o výměře 40 m2 a
části p. p. č. 2053/1 o výměře 100 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za část p.
p. č. 2057/1 o výměře 13 m2 a část st. p. č. 697 o výměře 45 m2, vše k.
ú. Krásná Lípa s Jaroslavou Korbelovou, Wolkerova 813/3, Krásná Lípa.
Rozdíl výměr bude účtován částkou 25 Kč/m2. Náklady se směnou uhradí
směňující rovným dílem.
Byty - žádosti o nájem bytu - Usnesení RM č. 65 - 10/2014
RM projednala žádosti o nájem bytu č. 3, č. 5 a č. 7, Masarykova 993/2
a neschvaluje pronájem žadatelům:
1. Petra Hypšová bytem Tylova 14/14, Jiříkov,
2. Marie Miková bytem Svobodova 1058, Jiříkov,
z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro pronájem městských bytů a bytů
v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě.
Byty - pronájem - byt č. 3, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 65 - 11/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Masarykova 993/2 Lence Dohnalové
bytem Havlíčkova 928/21, Krásná Lípa. RM schvaluje výjimku z Pravidel
pro pronájem městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou v
Krásné Lípě, týkající se čl. 3, odst. I., 5. a čl. 6. Veškeré opravy a úpravy si

provede nájemce na vlastní náklady.
III. Různé
Směna pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 65 - 12/2014
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 131/4 o výměře 38 m2, p. p. č.
131/5 o výměře 8 m2 a část p. p. č. 131/3 o výměře 195 m2, vše k. ú. Vlčí
Hora za část p. p. č. 130/4 o výměře 52 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Pražská 450/48
Usnesení RM č. 65 - 13/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 11. 2014 byt č. 2,
Pražská 450/48. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1 (86,86 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. 65 - 14/2014
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Diana Bondarenková bytem Masarykova 16/1, Krásná Lípa na byt č. 1,
Masarykova 16/1, na dobu určitou do 31. 8. 2015,
- František Kováč bytem Krásný Buk 54, Krásná Lípa na byt č. 2, Krásný
Buk 54, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Darina Kováčová bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 1,
Kyjovská 625/53, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Zdeněk Vaněk bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 15,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Jiří Špicar bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 22,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 1. 2015.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu - Usnesení RM č. 65
- 15/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 3, Masarykova
1094/4
- dosud provozován jako prodejna textilu - o velikosti 59,55 m2. Prostor má
bezbariérový přístup. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
Souhlas s dotčením pozemku města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 65 - 16/2014
RM souhlasí s provedením výkopu v pozemku p. p. č. 377, k. ú. Krásný
Buk, z důvodu uložení kanalizační přípojky pro objekt Krásný Buk č. p.
35. Po provedení přípojky musí být pozemek uveden do řádného stavu
a předán majiteli.
Otevřené hřiště a víceúčelová plocha - Usnesení RM č. 65 17/2014
RM schvaluje nabídku na zpracování studie na řešení otevřeného
hřiště, skate parku a víceúčelové plochy v prostoru pod Cimrákem dle
předloženého návrhu a nabídky.
Koordinátor BOZP na rekonstrukci požární zbrojnice
Usnesení RM č. 65 - 18/2014
RM neschvaluje dodatečně změněnou nabídku společnosti TBC s. r. o.,
Děčín, která není v souladu s poptávkou.
RM schvaluje výběr koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce požární
zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život, a to
Ing. Jaroslava Karla, IČ 12785491, Višňová 3206, Česká Lípa.
Obnova vnějšího pláště objektu Křinické náměstí 1
Usnesení RM č. 65 - 19/2014
RM schvaluje v návaznosti na výměnu oken v objektu Křinické náměstí
1 obnovu vnějšího pláště budovy od firmy UNIPLAST - dux s. r. o., Háj u
Duchcova 417 22 dle předložené nabídky.
RM schvaluje vyčištění a ošetření pískovcového soklu do ulice Masarykova
dle nabídky Miloše Kubišty, Krásná Lípa.
RM schvaluje financování zvýšených výdajů na akci nad rámec rozpočtu
města na rok 2014 z rozpočtové rezervy a ukládá vedoucímu finančního
odboru připravit návrh úprav rozpočtu pro jednání ZM a to ve spolupráci
se starostou města.
RWE - dodatek č. 3
Usnesení RM č. 65 - 20/2014
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2014/19/18-515 o sdružených
službách dodávky plynu, se společností RWE Energie s. r. o., Limuzská
3135/12, Praha 10, kterým se mění počet odběrných míst.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 65 - 21/2014
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. 2014/49/15-297, s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve věci uložení nové zemní
kabelové přípojky pro Křinický pivovar.
Úpravy ulice Komenského - nákup mobiliáře
Usnesení RM č. 65 - 22/2014
RM schvaluje nákup městského mobiliáře pro úpravu klidové zóny v ulici
Komenského dle předloženého návrhu.
Pronájem fotbalového hřiště - Usnesení RM č. 65 - 23/2014
RM neschvaluje bezplatný pronájem travnatého hřiště panu Miko

Romanovi, bytem Frindova 14, Krásná Lípa za účelem konání turnaje v
minikopané dne 30. 8. 2014.
Dodatek č. 1 - Den ČŠ - Usnesení RM č. 65 - 24/2014
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování umělce-umělců,
souboru-pořadu č. 2014/19/19-152 s organizací Oscar Hahn Agency, s
r.o. se sídlem Sarajevská 9, 120 00 Praha.
Propagace - Usnesení RM č. 65 - 25/2014
RM projednala nabídku MF Dnes (MAFRA, a.s., Dlouhá 3458/2A, 400
01 Ústí nad Labem) a Zdeňka Nováka, K Homoli 280, 250 63 Mratín na
propagaci pro město Krásná Lípa (inzerce, spoty) a schvaluje realizaci,
dle přílohy.
RM ukládá Janě Drobečkové předložit do příštího jednání RM návrhy na
doplnění propagace města a úpravy rozpočtu města na rok 2014.
Sociální služby 2015 - kraj - Usnesení RM č. 65 - 26/2014
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. podání žádosti o dotaci
z programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2015 Ústeckého kraje.
Kostka - příspěvek 2015 - Usnesení RM č. 65 - 27/2014
RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v
hlavní činnosti příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2015
v celkové výši 947 tis. Kč.
Sociální služby 2015 - Usnesení RM č. 65 - 28/2014
RM doporučuje ZM schválit organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. podání
žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb pro rok 2015.
Daňová kontrola - Usnesení RM č. 65 - 29/2014
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. postup ve věci daňové
kontroly v projektu Aktivizace rodin.
Sociálně aktivizační služba 2014 - Usnesení RM č. 65 - 30/2014
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p.o. realizaci projektu
Sociálně aktivizační služby.
Dotace - Usnesení RM č. 65 - 31/2014
RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektů:
- Amari - terénní práce 2014 z programu Podpora terénní práce ze
státního rozpočtu na rok 2014 od Úřadu vlády ČR,
- Krásná Lípa - asistent prevence kriminality z Programu prevence
kriminality v roce 2014 - 2. kolo od Ministerstva vnitra ČR.
Přehled plateb místních poplatků za I. pololetí 2014
Usnesení RM č. 65 - 32/2014
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za I. pololetí 2014.
Zpráva o plnění úkolů z 63. RM
Usnesení RM č. 65 - 33/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 63. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Předložení žádosti dopravce BusLine a. s., o udělení licence na
provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy,
- Městský úřad Rumburk - kolaudační souhlas ke stavbě „Veřejné
parkoviště o 10 stáních, ul. Pražská v obci Krásná Lípa“,
- Obchodní smlouva s MMS a. s.,
- UNIPLAST - dux s. r. o. - Odvolání k rozhodnutí o vyloučení z výběrového
řízení,
- Pořádková služba Krásná Lípa - Svodka událostí za měsíc červenec
2014, výpis veřejně prospěšné práce - p. Danita,
- Výpis z knihy PS - Krásná Lípa - provedené zásahy za měsíc červenec
2014,
- Městský úřad Rumburk - Stanovisko k otevřenému dopisu - dopravní
situace v ul. Varnsdorfská, Krásná Lípa,
- Dopis od Marty Valdové ve věci upozornění na stav kanálů v nově
vyasfaltovaném povrchu na ul. Pražská, Krásná Lípa,
- Původní a nový Dodatek č. 1 smlouvy o provedení stavby na pozemku
č. VIII/1013/2014/DC ze dne 7. 7. 2014,
- Dopis od pana Šišuláka J., jednatele firmy SAMAT spol. s r.o., ve věci
reakce na neobdržení zakázky na výměnu oken v domech na Křinickém
náměstí 248/1 a ul. Bezručova 359/15,
- Ing. Antonín Schubert, starosta obce Modrava - informace o změnách
zákona k NP,
- Dopis od p. biskupa J. Baxanta - odpověď na pozvání.
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 8. 8. 2014,
- Zápis z 22. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Krásná
Lípa ze dne 31. 7. 2014.

Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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Důležitá

telefonní

čísla

Pomoc, bezpečnost a poruchy

Zdravotnictví

Hasiči

150

MUDr. Gottwald

412 383 358

Záchranná služba

155

MUDr. Wittanto

412 383 860

Policie

158

MUDr. Urban

412 383 337

Police Krásná Lípa

412 383 333, 723 255 954

MUDr. Rezková

412 383 020

poruchy telefonních stanic

13 129

MUDr. Kořínek

412 336 891

SčVK - vodovody, kanalizace

840 111 111

Domov s pečovatelskou službou

412 358 020

RWE zákaznic. linka

840 11 33 55

Domov důchodců

412 383 345

RWE plyn - pohotovost

1239

Lužická nemocnice pavilon I :

ČEZ

840 850 860

úrazová ambulance

412 332 239

odtahová služba - Šrejma

412 383 393, 602 396 396

chirurgie

412 332 551

STK Krásná Lípa

412 383 361

oční ambulance

412 332 276

dětská ambulance

412 332 324

Školská zařízení
1. MŠ Smetanova (Motýlek)

731 506 068, 412 383 234

Lužická nemocnice pavilon II :

2. MŠ Masarykova (Sluníčko)

731 506 069, 412 383 284

interna

3. MŠ Komenského (Brouček)

734 752 016

1. Zdravotní Rumburk:

ZŠ Krásná Lípa

731 506 062, 412 383 297

Poliklinika

412 332 247

školní družina

736 483 066

Lékárna Krásná Lípa

412 383 100

školní jídelna

412 383 268

Lékař.pohotovost dospělí

412 332 535

Obchody a služby

412 332 535

Lékařská pohotovost děti

412 332 535

sportovní areál

608 522 871

pizzerie

774 303 555

Úřad práce Rumburk

950 111 411

pivovar Krásná Lípa

478 048 673

Sociální odbor Rumburk

950 111 411

Finanční úřad Rumburk

412 355 111

Živnostenský úřad Rumburk

412 356 277

Stavební úřad Rumburk

412 356 228

www.krinickypivovar.cz
taxi Krásná Lípa

777 111 087

Továrna - relax centrum:

Ostatní

fitness, solárium, sauna

721 349 196

Správa národního parku ČŠ

412 354 050

bowling

412 713 116, 412 713 200

SCHKO Lužické Hory

487 762 356

SCHKO Labské Pískovce

412 518 202

Městské a Obecní úřady
Krásná Lípa

o.p.s. České Švýcarsko

412 383 000

www.krasnalipa.cz, www.facebook.com/krasna.lipa.3

412 354 820

Informační středisko ČŠ

412 383 413

Technické služby Kr. L.

412 354 048

Kino Krásná Lípa

412 384 096, 777 184 083

Doubice

412 331 699

knihovna

412 354 037

Jiříkov

412 338 111

pošta

412 383 262

Rybniště

412 381 121

Kostka Krásná Lípa p. o.

777 291 400, 412 354 844

Chřibská

412 381 214

Penzion České Švýcarsko

412 331 262, 775 592 230

Mikulášovice

474 774 102

www.penzionceskesvycarsko.cz

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
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