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Čtvrtek 29. ledna
Příští číslo vyjde
ve čtvrtek 12. února

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Problémy v autobusové dopravě potřebují rychlé řešení
Pokud zmatky v autobusové něco přinesly kromě
rozčarování a vzteku, pak to, že si po dlouhé době
mnoho lidí uvědomilo, že máme vlastně v Ústí nad
Labem nějaký „Kraj“, s armádou úředníků, s radními
a hejtmanem. S jejich činností vlastně běžně ani
nepřijdeme do styku. A tak se nám teď připomněli
radikální změnou ve veřejné autobusové dopravě.
Nemohu hodnotit jiné regiony našeho kraje, ale
na Šluknovsku se to opravdu nepovedlo – jednoduše - zbytečná změna fungujících jízdních řádů.
Potvrzují to desítky připomínek a podnětů, které
jsme od cestujících dostali v minulých dvou týdnech. Málokdy se dočkáme na výzvu tak silné občanské reakce. Potvrdila to i diskuse na jednání starostů Dobrovolného svazku obcí Sever. Vyplývá to
i z rozhovorů se zástupci dopravce, kteří si výhrady
cestujících užívají v první linii. Děkujeme za zaslané
připomínky, postoupili jsme je k vyřízení Ústeckému kraji.
Základní problém vidíme ve zvoleném tzv. takto-

vém systému dopravy. Ten je vhodný ve městech
či příměstských aglomeracích. Ve Šluknovském
výběžku s několika přirozenými centry – městy,
kam lidé cestují napříč za prací a děti do škol, je nevhodný – to už je vidět. V relativně krátkém čase je
potřeba spádově obsloužit často poměrně vzdálená města. To jak v ranní špičce, tak i v té odpolední.
To při stanoveném jízdním řádu a počtu 18 nasazených vozidel prostě nejde. Dopravce, který zde
jezdil do konce prosince, jich měl v akci zhruba 30,
na přibližně stejný objem objednaných kilometrů.
I při maximálním vytížení nasazených vozidel to
nelze stihnout. Do cíle tak často necestujeme přímo, ale oklikou. Je to delší, pomalejší a dražší. To se
prostě neusadí, tady je nutná rázná změna. Smysl
toho, proč se zrušil fungující systém a byl nahrazen
nefunkčním, není asi nikomu jasný.
V situaci, kdy na zastávkách ráno zůstávají bezprizorně stát děti při cestě do škol, protože se do přeplněných vozidel nevejdou, jiné pokud se vejdou,

Bohužel i tohle
je realita Krásné
Lípy. Nádherné lesy
masakrované těžbou
dřeva vyznačující se
obdivuhodným citem
pro nalezení těch
nejkrásnějších míst,
která je možno rozrejt.

nestíhají včas začátek vyučování, protože příjezd
do daného města je v jízdním řádu naplánován
pozdě a nezbývá čas na přesun do školy atd., je naprosto nepochopitelný přístup krajského radního
Jaroslava Komínka, který problémy neustále bagatelizuje. Místo teatrálního řízení autobusu by si
měl, se svým týmem a s dopravci, sednout v kanceláři a urychleně hledat řešení vzniklých problémů.
Mnoho lidí totiž již autobusy opustilo, skládají se
na benzín a jezdí do práce společně, popř. taxíky,
místy dopravu řeší sami zaměstnavatelé. To je v regionu s řadou vážných problémů, ale s především
s vysokou nezaměstnaností naprosto tragické.
Výsledkem jsou často prázdné luxusní autobusy
najíždějící štědře dotované kilometry. Jestli ono někoho nakonec třeba nenapadne, že vlastně nejsou
potřeba!
(Jan Kolář, starosta Krásné Lípy)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 9.2. 2015
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12.2. 2015 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 23.2. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26.2.
2015 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná
Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo
na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov,
Krásný Buk, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob, který začal 1.10.2014 končí
31.3.2015 - známky červené a bílé = vývoz každý týden.

Komunitní
centrum

Počasí v Krásné Lípě bylo bez extrémních výkyvů
Rokk 2014 byl v drtivé většině Evropy nejteplejším byl v roce 2014 podprůměrný
podprůměrný. Většinou se poče
počet
rokem v historii. V Krásné Lípě byla za necelých mrazových dnů pohyboval kolem 100, loni jich bylo
šest let měření zaznamenána rovněž nejvyšší prů- napočítáno „jen“ 75.
měrná roční teplota. Údaj z roku 2009 9,0°C je vy- Letních dnů, tedy dnů, kdy se teplota vyšplhala
počtený pouze z deseti měsíců a nelze ho tak za- nad 25°C ale bylo vzhledem k nejvyšší průměrné
řadit do srovnání. Rok 2014 byl sice dlouhodobě roční teplotě od počátku měření nejméně – pouze
teplý, nicméně konkrétně v Krásné Lípě se obešel 11. Tak jako v předchozích letech se v Krásné Lípě
bez velkých teplotních změn a teplotních extrémů. vyskytly i tropické noci (teplota od 22:00 – 8:00 neHodnota 30,3°C naměřená na Kamenné Horce není klesne pod 20°C).
nijak závratná hodnota, stejně tak hodnota -17,6°C, Srážkově byl rok 2014 nejsušší. Mohla za to srážkokterá byla naměřena v lednu.
vě chudá zima, které trochu vylepšilo reputaci průAni v roce 2014 nebyl zaznamenán arktický den, měrné jaro. Nejvlhčí měsíce červen, červenec, srpen
což je den, ve kterém teplota vzduchu za 24 ho- se zmohly na průměrný úhrn jen 77 mm srážek.
din nevystoupí nad -10°C. Poslední takto tuhý ce- Do velké míry za to mohla slabší bouřková činnost,
lodenní mráz byl zaznamenán v roce 2012. Počet která se Krásné Lípě tentokrát často vyhýbala. Právě
ledových dnů – 35 je spíše průměrný, ve srovnání z bouřek či tlakových níží bývají v létě nejvydatnější
s rokem 2013 však o 50% menší. Počet dnů, ve kte- srážky.
rých teplota klesla pod bod mrazu – mrazový den
Roky 2014 - 2009
rok
2014
Průměrná teplota
8,6°C
Maximální teplota
30,3°C
Minimální teplota
-17,6°C
Maximální vlhkost
100%
Minimální vlhkost
35%
Maximální poryv větru m/s 16,4 m/s
Úhrn srážek
693 mm

2013
6,7°C
31,9°C
-17,8°C
100%
26%
18,1 m/s
951 mm

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše
blízké tel: 777 291 359

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

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
Poradna pro oběti trestné tel: 774 235 010
činnosti
poradna@krasnalipa.cz
Amari klub
tel: 412 354 839
ST 14:00-16:00 příprava
Po 15:00-17:00
do školy, doučování
Út 09:00-11:00
Po-Pá 13.00-17:00 volnočasSt 13:00-15:00
ové aktivity

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
Sociálně aktivizační služby tel: 777 291 340
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Vzdělávací kurzy dle
sas1@krasnalipa.cz
aktuální nabídky
tel: 777 974 583
tel: 412 354 844
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

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

2011
2010
2009¬*
7,8 °C
5,9°C
9,0°C
28,5°C
31,3°C
27,5°C
-20,4°C -22,2°C -20,7°C
100%
100%
100%
19%
26%
26%
28 m/s 21 m/s 21,6 m/s
777 mm 1302 mm 932 mm

* do roku 2009 nejsou zahrnuty průměrné
teploty a srážky z ledna a února
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

KOSTKA 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

2012
7,3°C
30,8°C
-26,3°C
100%
18%
19 m/s
922 mm

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.

Poplatek za komunální odpad v roce 2015
Dovolujeme sii upozornit občany města Krásná Lípa a vlastvlast
níky staveb určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, na termíny splatnosti poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015.
Podmínky tohoto poplatku, který upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jsou pro rok
2015 beze změn. Tuto vyhlášku najdete na webových
stránkách města Krásná Lípa www.krasnalipa.cz, ve které
jsou uvedeny i případná osvobození či úlevy, která se mohou na občany vztahovat.
Celková roční sazba poplatku pro občany s trvalým poby-

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k žádostem na zhotovení
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském
náměstí.
Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 30.4.2015.
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.

tem činí 492,492 Kč na osobu.
osobu Poplatník,
Poplatník který platí
pla poplatek
sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, je povinen zaplatit poplatek jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, pololetně
ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a 31.
12. příslušného kalendářního roku, měsíčně ve dvanácti
stejných splátkách, a to nejpozději do posledního dne
příslušného měsíce.
Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu k individuální
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen uhradit poplatek
ve výši 900,- Kč do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet
109634816/0300 pod přiděleným variabilním symbolem
nebo hotově v pokladně městského úřadu.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

31.1. – 1.2. 2015
MUDr. Hana Pojtingerová
Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361
7 – 8. 2. 2015
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J.Š. Baara 26, Děčín V, tel.: 412 507 588
14 – 15. 2. 2015
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.

29. ledna 2015

strana 3

Přehled pozemků pro výstavbu rodinných domů
Hledáte vhodné místo pro výstavbu rodinného
domu v Krásné Lípě, Krásném Buku, Kyjově, Dlouhém Dole, Kamenné Horce nebo Vlčí Hoře? Nový
územní plán rozšířil možnosti výstavby rodinných
domů. Pozemky v klidných lokalitách jsou prodávány za dostupnou cenu a Krásná Lípa nabízí
vysoký standard občanské vybavenosti, zahrnující
síť obchodů a služeb, lékařskou péči, dostatečnou
kapacitu předškolních zařízení, dobře vybavenou
základní školu v modernizované historické budově,

dobré silniční i železniční spojení a samozřejmě dostatečně kapacitní inženýrské sítě. Je tu klidné bydlení obklopené fantastickou přírodou. Krásná Lípa
leží na rozhraní NP České Švýcarsko, CHKO Labských pískovců a CHKO Lužických hor. Na dosah je
zde také mnoho obdivuhodných míst hned za hranicemi v Sasku. Přehled pozemků pro výstavbu rodinných domů v Krásné Lípě a několik zajímavostí
o Krásné Lípě najdete na http://www.krasnalipa.cz/
index.php?menu=119

Výroční valná hromada krásnolipských hasičů
V Křinickém pivovaru se v sobotu 17. ledna sešli
na své výroční valné hromadě krásnolipští dobrovolní hasiči. Walter Heene, který jednání řídil, v úvodu přivítal hosty: Zbyňka Linharta – senátora Parlamentu ČR za obvod Děčín, Jana Koláře – starostu
Krásné Lípy, Janu Drobečkovou – místostarostku
Krásná Lípy, a kolegy hasiče z německého Obercunnersdorfu.
Na programu byly postupně zprávy o činnosti Sboru za rok 2014, zpráva velitele výjezdové jednotky
za rok 2014, zpráva vedoucího mladých hasičů
za rok 2014 a také zpráva o hospodaření sboru. Z informací vyplynulo např., že stav členské základny je
30 členů, čili 24 členů a 6 členek. V průběhu roku

Právě vyšly Plšíkovy
hrátky - pracovní
sešit pro děti
Díky Nadaci ČEZ vydala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko společně se Správou národního parku České Švýcarsko na počátku ledna
2015 nový materiál pro děti předškolního a mladšího školního věku. Nese název: „Plšíkovy hrátky
- pracovní sešit pro děti“ a zabývá se poznáváním
přírody Českého Švýcarska. Jsou v něm obsaženy
úkoly na nejrůznější témata: ptáci a jejich potrava,
pobytová znamení zvířat, lososí putování, poznávání rostlin a stromů apod.
Materiál vznikal v rámci ročního projektu: „Oživení
expozice v Domě Českého Švýcarska“ a volně navazuje na interaktivní expozici v Domě Českého
Švýcarska: „Život, tajemství a inspirace“. Bude sloužit jako pracovní listy pro ekoprogramy, které v expozici probíhají i jako materiál pro školy a školky
v rámci jejich ekologické výchovy.
Barevným sešitem ve formátu A4 děti provází plch
zahradní, velmi vzácný druh živočicha v Českém
Švýcarsku. Děti společně s ním potkají rysa, jezevce, žáby i netopýry. Dozvědí se jak nakrmit, které druhy ptáků, kdo je naše nejmenší sovička a jaké
barvy mají různé rostliny. Všechny ilustrace do materiálu vytvořila ilustrátorka PaedDr. Jitka Šobrová,
která se věnuje především tvorbě pro děti.
Materiál bude k dostání v rámci ekoprogramů
v Domě Českého Švýcarska, nebo v rámci programů pořádaných Správou Národního parku České
Švýcarsko, také na akcích s ekovýchovnou tématikou, které během roku pořádá obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko pro veřejnost.
Nadace ČEZ podpořila i navazující projekt „15 let
Národního parku České Švýcarsko“, a tak po Plšíkových hrátkách bude v závěru roku 2015 vydána
i naučná omalovánka na téma léčivé bylinky rovněž s ilustracemi Jitky Šobrové. Věříme, že dětem
přinesou oba materiály spoustu zábavy i poznatků
o Národním parku České Švýcarsko.
(Jarmila Judová, www.ceskesvycarsko.cz)

hasiči zasahovali u 18 výjezdů, podobně jako v roce
předešlém. Hasiči tradičně vypomáhali na řadě kulturních a společenských akcí města i dalších spolků
a sdružení, při kterých odpracovali pro město desítky brigádnických hodin. Sbor pracuje rovněž s mladými hasiči, a to s dorostem, který se účastní mnoha
aktivit v kategorii dorostenek i dorostenců.
Krásnolipští hasiči v loňském roce oslavili 150. výročí své existence, v tradici zdárně pokračují a neustále potvrzují důležitost své přítomnosti ve městě.
V letošním roce je čeká další mimořádná událost,
v průběhu léta jim bude předána do užívání nově
zrekonstruovaná hasičská zbrojnice v Nemocniční
ulici.

Příkladná spolupráce
Když jsem se po prvních vánočních mrazech vydal
na první výlet za Brtnickými ledopády, byla k mé
velké radosti u „Velkého sloupu“ ledová záclona
dlouhá asi jeden metr. Bohužel byl spadlý starý
kmen, o který se tento „nádherný skvost“ pro svoji
velkou váhu ledu vždy opíral, a který tam asi před
sedmi lety dobrovolně postavili turisté z Rumburku. O několik dní později jsem náhodou potkal
tiskového mluvčího NPČS pane Salova. Slovo dalo
slovo a již pátý den od tohoto setkání jsme vyjeli,
členové a příznivci KČT Krásná Lípa a KČT Rumburk,
s pracovníky NPČS a jejich technickým i horolezeckým zabezpečením k Velkému sloupu. Pak už
šlo vše jako po drátku: pokácení zdravého slabého
stromu, donesení pod skálu, úpravě terénu, postavení kmene pomocí lan a jeho připevnění.
Byla to opravdu rychlá, společná a vzorová brigáda.

Díky všem, kteří se na této záslužné brigádě ochotně podíleli. Musím ale poděkovat hlavně pracovníkům Správy NPČS, kteří k této akci přistoupili rychle
a zodpovědně.
(Mikša Peterka, KČT Krásná Lípa)

Nejlepší brankář turnaje
Daniel Pokorný, žák krásnolipské základní školy
a člen hokejového klubu Varnsdorf si přivezl prestižní ocenění „Nejlepší brankář“ mezinárodního hokejového turnaje, který se na konci loňského roku

odehrál v České Lípě. Daniel se postavil do brány
proti soupeřům nejen z České republiky, ale také
Slovenska nebo Běloruska. Gratulujeme.
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23. ples města Krásná Lípa
Vystoupení Babča
bč STARS a PPoleDance
l D
Show,
Sh
malá
lá
i velká tombola… K poslechu a tanci hrála kapela
Stratosband a večerem provázel moderátor Miroslav Vais… Nechyběla dobrá nálada, humor, pití
a něco k zakousnutí… Tak to byl 23. ples města,

který
17. lledna
k ý se uskutečnil
k č il v sobotu
b
17
d 2015 v kulturním domě. Děkujeme všem účinkujícím, pracovníkům města, kulturní komisi a hostům za skvělou
atmosféru. Velké poděkování patří sponzorům
za dary do tomboly.

Akce v kině, kterou jste v programu nenašli...

Sebastian Šul a tajemné pohoří
Náš věrnýý kamarád
k
ád a čl
člen kl
klubu
b SSebastian
b i ŠŠulc
l
z Mostu zaujal všechny posluchače v zaplněném
sálku Křinického pivovaru svým vyprávěním o končinách, do kterých se většina z nás nikdy nepodívala
a nepodívá. Jak jsme již u Sebastiana zvyklí, nebyl
to jenom strohý popis putování, ale líčením drobných příhod i několika myšlenkových odboček nám
přiblížil nejen to, co jsme viděli na obrázcích, ale

EW_inz_komiks_tisk.indd 1

09.12.14 22:40

i ži
život v těžkých
ěžký h podmínkách.
d í ká h ŤŤan-Šan
Š sii na svých
pěti cestách tak oblíbil, že se tam cítí jako doma.
Byly to cesty ze začátku 90 let, proto zaujaly mnohé
některé kousky z tehdejší výbava - např. na ledovci
nezbytné svářečské brýle či gázové „masky“ na obličeji, uších a krku. Těšíme se na další povídání.
(Mikša Peterka, KČT Krásná Lípa)
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Jiří Rak uvádí
svého hosta
Pravidelně každou středu od 17:00 jste zváni
do Křinického pivovaru, kde se v rámci středečních cestovatelských večerů „Jiří Rak uvádí
svého hosta“ s Vámi o své zážitky budou dělit
zajímaví cestovatelé.
Středa 4.2. Richard Nagel
Austrálie, jak jste ji neviděli
Středa 11.2. Rostislav Křivánek
Tajemství Carlose Clary Aldringena
Středa 18.2. Michal Votápka
Nejkrásnější z Vysokých Tauer - Ankogelgruppe

Povinnosti spolků
podle nového
Občanského zákoníku
Ze změny občanského zákoníku vyplývají mj. nové
povinnosti spolků. V této souvislosti MAS Šluknovsko připravila sérii bezplatných seminářů určených
pro nestátní neziskové organizace.

K

LEČKÁCH
NÁŠ CIRKUS JE JAKO ŽIVÝ
VÝ

Pohádka plná humoru a veselých písniček

v neděli 8. ÚNORA ve 14:00
Divadlo Koloběžka Nymburk
v Kulturním domě v Krásné Lípě
40,- Kč

Pojěte se vzdĢlávat s MAS Šluknovsko !

Středa 4.2. – 19:00 Dobrovolné hladovění
O svých zkušenostech s krátkodobým i dlouhodobým hladověním se s námi podělí Aleš
Havlas z Rumburku.
Středa 11.2. - 19:00 Vzpomínka na Igora
Heinze
Významná osobnost s velkým přesahem našeho regionu. Umělec, muzikant, skladatel, spisovatel, sběratel lidové slovesnosti, badatel,
hudební archeolog, upřímný člověk se smyslem pro humor... Přijďte si zavzpomínat na tohoto neobyčejného člověka. Byla s ním natočena řada zajímavých rozhovorů v rozhlase
i v televizi. Některé si společně připomeneme.
Středa 18.2. - 19:00 „Příroda mýma očima“
Vernisáž výstavy fotografií mladého fotografa
z Turnova, Davida Nožičky, současného studenta rumburské polygrafky. Fotky přírody
a krajiny z cest po České republice. Výstava
k nám putuje z Turnova.

OPS České Švýcarsko vyhlásilo výtvarnou soutěž
pro děti z mateřských a základních škol. Namalujte obrázky ze života našeho hmyzu: včel, brouků,
mravenců, vos, motýlů, komárů, vážek i dalších
méně známých zástupců této velké skupiny. Zkuste vystihnout, jak žijí, čím se živí, kde bydlí, jak se
vyvíjejí.
Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích libovolnou technikou (mateřské školy, I. stupeň a II.
stupeň ZŠ, kolektivní díla). Vyhrajte bezplatnou
vstupenku do expozice v Domě Českého
Švýcarska, výtvarné pomůcky a další zajímavé
ceny! Uzávěrka soutěže je 20. března 2015.
Více informací najdete na www.ceskesvycarsko.cz.

CIRKUS NA

KDO CHCE, AŤ SE TOMU DIVÍ
IVÍ –

Domeček Na Kopečku
Rumburk
program na únor

Ze života hmyzu
Českého Švýcarska

Město Krásná Lípa
Vás zve na pohádku

Místní akēní skupina Šluknovsko pƎipravila pro Vás vzdĢlávací kurzy, které organizuje zdarma pro
širokou veƎejnost.
V nabídce jsou tyto kurzy:
Poēítaēové kurzy pro zaēáteēníky

7.2.2015 a 14.2.2015 v Rybništi a v Dolní PoustevnĢ

Poēítaēové kurzy pro pokroēilé

28.3.2015 a 11.4.2015 v Rybništi
14.3.2015 a 21.3.2015 v Dolní PoustevnĢ

Právní minimum – obēanský zákoník

19.3.2015 a 26.3.2015 v Rybništi
Dotace, jak na nĢ ?

19.2.2015 a 26.2.2015 v Rybništi

Kurzy se uskuteēní v Rybništi (vhodné pro obyvatele RybništĢ, ChƎibské, JiƎetína pod Jedlovou,
Horního Podluží, Dolního Podluží, Doubice, Krásné Lípy a Varnsdorfu) i Dolní PoustevnĢ (vhodné pro
obyvatele Dolní Poustevny, Mikulášovic, Lipové, Lobendavy, Rumburku, Šluknova, Velkého Šenova,
JiƎíkova, Starých KƎeēan, Vilémova) na základní škole. Odvoz (po domluvĢ) a obēerstvení je zajištĢno.
Kurzy probĢhnou v uvedených dnech od 8.30 hodin.
Každý úēastník obdrží osvĢdēení o absolvování kurzu.

Klub pro podnikavé ženy – semináƎe o
podnikání

PƎihlášky zasílejte: massluknovsko@atlas.cz, nebo tel. 724 778 296

ÚspĢšná podnikatelka – cestovní kanceláƎ
Komunitní centrum KOSTKA
3. 2. 2015 od 16.00 hodin
ÚspĢšná podnikatelka – peēovatelská služba
Komunitní centrum KOSTKA
10. 2. 2015 od 16.00 hodin
ÚspĢšná podnikatelka – kadeƎnice
Komunitní centrum KOSTKA
19. 2. 2015 od 17.00 hodin
ÚspĢšná podnikatelka – kvĢtináƎka
Komunitní centrum KOSTKA
24. 2. 2015 od 16.00 hodin
PƎihlásit se mƽžete na tel. ēíslo 777 360 179 nebo osobnĢ v komunitním centru.



ÚNOR 2014
Frank
Stĥeda 4.2.
1900 hodin

• Originální komedie o rádoby muzikantovi, který
ztratí pĭdu pod nohama, když se pĥidá k
avantgardní popové kapele vedené záhadným
Frankem – hudebním géniem, který se schovává za
obĥí umĕlou hlavu.
• HUDEBNÍ KOMEDIE. IRSKO, VB. 95 minut.
• Nevhodné pro mládež do 12 let. Vstupné 60,- KĆ.

Divadlo Kolobĕžka
Nedĕle 8.2.
1400 hodin

Dřevomalby Tomáše Záborce
OPS České Švýcarsko vyhlásilo výtvarnou soutěž
pro děti z mateřských a základních škol. Namalujte obrázky ze života našeho hmyzu: včel, brouků,
mravenců, vos, motýlů, komárů, vážek i dalších
méně známých zástupců této velké skupiny. Zkuste vystihnout, jak žijí, čím se živí, kde bydlí, jak se
vyvíjejí.
Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích libovolnou technikou (mateřské školy, I. stupeň a II.

17.2.2015 a 10.3.2015 v Dolní PoustevnĢ

stupeň ZŠ, kolektivní díla). Vyhrajte bezplatnou
vstupenku do expozice v Domě Českého
Švýcarska, výtvarné pomůcky a další zajímavé
ceny! Uzávěrka soutěže je 20. března 2015.
Více informací najdete na www.ceskesvycarsko.cz.

CIRKUS NA KOLEąKÁCH

• Kdo chce, aī se tomu diví – náš cirkus je jako
živý.
• Pohádka v podání divadelního souboru
Kolobĕžka z Nymburku.
• Vstupné 40,- KĆ.

Velká oĥíšková loupež
• Ve snaze pĥežít zimu a neumĥít hlady,
rozhodnou se nerozluĆní pĥátelé krysa a
veverka BruĆoun vyloupit obchod plný oĥíškĭ.
Plánují to nejvĕtší pĥepadení v historii
hlodavcĭ.
• ANIMOVANÝ, RODINNÝ. 90 minut.
• Mládeži pĥístupno.
• Vstupné 40,- KĆ.

Nedĕle 22.2.
1400 hodin

Hodinový manžel
Stĥeda 25.2.
1900 hodin

•

•
•

ýW\ĜLKUiþLYRGQtKRSyODVHSRSURKUDQpP]iSDVH
RFWQRXQDGQČ$E\VH]DFKUiQLOL]NXVtSURYR]RYDW
SRFK\EQRXåLYQRVWKRGLQRYêPDQåHODRSUDYGX
RSUDYXMtGRPiFQRVWLUR]OLþQêPGiPiPDOHMDNVH
þDVHPXNiåHQHMHQGRPiFQRVWL
ąeská komedie. 100 minut.
Mládeži pĥístupno. Vstupné 60,- KĆ.

Zmĕna programu vyhrazena
Tel.:777 184 083, Pražská 960/24, Krásná Lípa,
www.krasnalipa.cz
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Ohlédnutí za
Již tři a půl roku mohou občané Krásné Lípy
Lí i okolk l
ních měst a obcí využívat služeb „Poradny v kostce“,
která v budově Komunitního centra v Krásné Lípě
poskytuje registrovanou sociální službu Odborné
sociální poradenství. Je to doba umožňující celkem již objektivně zhodnotit nejen dosavadní zájem občanů o poskytovanou služby, ale i činnost
poradny.
Poradna byla otevřena v červenci 2011 v rámci projektu „Aktivizace rodin“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
pro lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu mohla poradna poskytovat nejen Odborné sociální poradenství, ale také finanční
a pracovní poradenství, jako doplňkové aktivity,
přičemž se poradenské činnosti mohlo věnovat až
5 poradců. Zejména protidluhové a finanční poradenství bylo problémovou a mezi občany často
vyhledávanou oblastí. Kromě poradenské činnosti
zorganizovala poradna v rámci prevence i několik
přednášek, reagujících na zvyšující se zadluženost
občanů a činnost tzv. „Šmejdů“.
Vzhledem k tomu, že se na poradnu obraceli i občané z okolních měst a obcí, rozšířila poradna svoji
činnost do Velkého Šenova a Chřibské, kam poradci pravidelně dojížděli, ale ve spolupráci s předsta-

„Poradnou v kostce“

viteli
i li měst
ě působili
ů bili poradci
d i ve stálých
álý h pobočkách
b čká h
i v Jiříkově a ve Šluknově.
Projekt „Aktivizace rodin“ však v červnu 2014
skončil. Tím skončilo i financování činnosti poradny z evropských fondů. Díky aktivitě vedení Kostky
se podařilo alespoň částečně, do konce roku 2014,
zajistit financování poradny z prostředků MPSV,
přičemž byla podána žádost o dotace i na rok 2015.
Pokud budeme hodnotit zájem občanů o poradenské služby je na místě uvést několik čísel. Od zahájení činnosti poradny do konce roku 2014 využilo služeb poradny celkem 786 osob a proběhlo
celkem 2399 konzultací. Z uvedeného počtu osob
bylo 350 občanů z Krásné Lípy, 89 zájemců přijelo
z Rumburku, ze Šluknova se na poradnu obrátilo
77 občanů, z Varnsdorfu 72 a zbylých 198 klientů přijelo do Krásné Lípy z ostatních obcí nejen ze
Šluknovského výběžku.
Vzhledem k ukončení financování poradny z evropských fondů a k omezené výši poskytnuté
dotace ze státního rozpočtu, bylo nutno v dalším
období omezit činnost poradny. Toto se projevilo
nejen ve snížení počtu poradců, ale také v rozsahu poskytovaných služeb a úpravě provozní doby
poradny. V současné době poskytuje poradenské
služby pouze jeden sociální pracovník.

Kromě
K
ě výše
ýš uvedených změn došlo i ke změně
okruhu osob, pro které je odborné sociální poradenství určeno. Této služby může využít každý
občan Šluknovska starší 15 let, který je v krizi, je
příslušníkem etnické menšiny, žije ve vyloučené
komunitě, ale nově i občan, který se stal obětí trestné činnosti.
Konzultační hodiny byly upraveny následovně :
Pondělí 9.30 – 18.00 (15.00 – 17.00 bez objednání)
Úterý 7.00 – 15.30 ( 9.00 – 11.00 bez objednání)
Středa 7.00 – 15.30 (13.00 –15.00 bez objednání)
Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek 9.00 – 11.00 (jednou za 14 dní)
Poradna nadále spolupracuje s JUDr. Zbyňkem Pražákem, který poskytuje právní poradenství každé
první a třetí pondělí v měsíci, vždy od 17.00 hodin.
Na konzultaci v „Poradně v kostce“ i u JUDr. Pražáka
je vhodné se objednat, což je možno osobně v budově Komunitního centra, telefonicky na číslech
412 354 839, mobil 777 925 302, nebo elektronicky na e-mailové adrese poradna@krasnalipa.cz.
Služby „Poradny v kostce“ i právní poradenství
JUDr. Pražáka jsou poskytovány bezplatně.
(MH)

Rok služby NZDM v T-klubu
Volnočasové zařízení pro děti a mládež T-klub organizace Kostka Krásná Lípa p. o. začalo na počátku
roku 2014 poskytovat v Krásné Lípě sociální službu
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Přeměna
běžného klubu pro děti v NZDM nebyla jednoduchá. Z místa, kam chodí děti neorganizovaně trávit svůj volný čas, se mělo stát místo poskytování
sociální služby. O tom, co jsou sociální služby, a co
je jejich cílem, ví málokterý dospělý, který je doposud ve svém životě nepotřeboval, natožpak děti
a dospívající. V průběhu roku jsme si i my, pracovníci, museli ujasňovat, v čem naše služba spočívá
a v čem by tedy podoba T-klubu měla být jiná, než
dosud.
Nyní, na začátku roku 2015 již můžeme říci, že víme.
V průběhu uplynulého roku, se nám podařilo uzavřít 49 dohod o poskytování služby, vytvořit metodiku pro práci, a samotný klub navštívilo celkem
291 osob. Své klienty jsme podporovali během
příprav do školy, s hledáním kroužků, poskytovali
jsme jim informační servis na rozličná témata (alkohol, drogy, sex, vztahy, sport aj.), pomáhali jsme

jim
ji při
ři hledání
hl dá í zaměstnání,
ě á í a když
kd ž se chtěli
h ěli naučit
či
novým dovednostem.
Nezapomněli jsme však ani na to, že mnozí z našich
klientů k nám chodí hlavně kvůli bezpečnému prostoru a zařízení, které mohou využívat, proto jsme
celý rok připravovali i program volnočasových činností. Pořádali jsme turnaje, výtvarné workshopy,
den otevřených dveří, přespání i besídky. V létě
jsme stanovali ve Sloupu, v zimě navštívili vánoční
Prahu a ve zbytku roku také IQ Landii, ZOO v Děčíně nebo třeba Úštěk.
Za rok poskytování služby jsme ke svým klientům
našli cestu a myslíme, že i oni k nám. V tomto roce
budeme nadále pracovat na kvalitě sociální služby NZDM, jejímž posláním je především poskytovat prostor a podporu dospívajícím z Krásné Lípy
a okolí, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci
a podpořit je v utváření vlastní identity.
Otevírací doba T-klubu pro děti a mládež:
PONDĚLÍ
15:00 – 19:00
ÚTERÝ-SOBOTA 13:00 – 19:00
tklub@krasnalipa.cz, tel.: 774 235 010

(Za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež T-klub
Petra Vrajová, DiS., sociální pracovnice)

Na návštěvě u policie

Klub pro podnikavé ženy – tvoƎení
PlstĢní
Komunitní centrum KOSTKA
5. 2. 2015 od 17.00 hodin
Malování na hedvábí
Komunitní centrum KOSTKA
12. 2. 2015 od 17.00 hodin
Masopustní koblihy
Komunitní centrum KOSTKA
17. 2. 2015 od 16.00 hodin
Decoupage
Komunitní centrum KOSTKA
26. 2. 2015 od 17.00 hodin
PƎihlásit se mƽžete na tel. ēíslo 777 360 179 nebo osobnĢ v komunitním centru.

S Amari klubem jsme
navštívili
služebnu
Policie ČR. Děti se
seznámily s činností a postupy policie.
Prohlédly si celu, policejní auto a také si
vyzkoušely pomůcky,
které policisté používají. Tímto děkujeme
za poučnou návštěvu
policistům v Krásné
Lípě.
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USNESENÍ
z 2. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15. 12. 2014
I. Hlavní program
Závěry z 2. ZM
Usnesení RM č. 2 – 01/2014
RM projednala průběh a závěry z 2. zasedání ZM ze
dne 10. 12. 2014 a ukládá:
a) Martině Hlavové, DiS. realizovat umístění lavičky
a prověřit případnou instalaci zábradlí v Nemocniční
ulici,
b) Mgr. Lucii Hankové upravit systém zasílání podkladů zastupitelům města,
c) Janu Kolářovi:
- připravit návrh rozsahu využití pořádkové služby
na další období,
- poděkovat technickým službám za údržbu, výzdobu
a pořádek ve městě,
- uspořádat setkání místních významných zaměstnavatelů a podnikatelských subjektů ve městě se zástupci města.
Jednání ÚOHS ve věci kanalizace
Usnesení RM č. 2 – 02/2014
RM projednala postup Úřadu pro hospodářskou soutěž ve věci výběrového řízení na stavbu Kanalizace
Krásná Lípa a konstatuje, že postup státního úřadu je
nesprávný, což je doloženo sdělením ÚOHS ze dne 12.
12. 2014 a následně novým zasláním nepravomocného rozhodnutí ze dne 6. 11. 2014 právnímu zástupci
města.
RM ukládá starostovi města, aby ve spolupráci s právním zástupcem města zaslal nesouhlasné stanovisko
předsedovi ÚOHS ve věci účelového protiprávního
vynášení nepravdivých informací v rámci příslušného
řízení a jejich zveřejňování.
RM schvaluje další zastupování města ve věci řízení
a rozkladu zpracované společností VSP advokátní kancelář, s. r. o., IČ 02714736, Praha 2.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 2 – 03/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- část p. p. č. 659/8 o výměře cca 320 m2, k. ú. Krásný Buk;
- část p. p. č. 659/6 o výměře cca 700 m2, k. ú. Krásný Buk.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 2 – 04/2014
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č.
2011/23/15-118 (nájemce Anna Krčková, Nemocniční
11, Krásná Lípa) dohodou ke dni 31. 12. 2014.
Byty - podnájem bytu č. 21, Nemocniční
1149/12a
Usnesení RM č. 2 – 05/2014
RM schvaluje Vladislavě Knesplové bytem E. Krásnohorské 853/53, Krásná Lípa podnájem bytu č. 21, Nemocniční 1149/12a pro Jakuba Kreibicha bytem
Kaštanová 285, Dolní Poustevna na dobu neurčitou.

Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 2 – 07/2014
RM bere na vědomí ukončení smluv o nájmu pozemků
ke dni 31. 12. 2014 dle předloženého seznamu z důvodu nezájmu nájemců.

RM neschvaluje změnu Směrnic Krásná Lípa:
Směrnice č. 1 - K zajištění účetnictví města Krásná
Lípa,
Směrnice č. 3 - Inventarizace majetku, závazků, pohledávek,
likvidační komise,
Směrnice č. 6 - K finanční kontrole,
Směrnice č. 10 - Pro časové rozlišování,
Směrnice č. 11 - K dani z přidané hodnoty, dle předloženého návrhu.
RM ukládá vedoucímu FO Ing. Milanu Tkáčovi přepracovat výše uvedené směrnice
v termínu do 20. 1. 2015.

Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 2 – 08/2014
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 157/1, k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy za část
p. p. č. 172/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy dle předloženého návrhu.

Přehled plateb místních poplatků
Usnesení RM č. 2 – 15/2014
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků
za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství k 30. 11. 2014
vč. plateb přijatých v roce 2013.

Zájmové organizace
Usnesení RM č. 2 – 09/2014
RM bere na vědomí zprávu o využití mimořádných dotací poskytnutých zájmovým organizacím v roce 2013
v souladu s usnesením RM č. 54-33/2013 v předloženém znění.

Opatrovnictví
Usnesení RM č. 2 – 16/2014
RM pověřuje Janu Baranovou, DiS výkonem opatrovnictví Blanky Valešové, Heleny Hroššové, Lucie Gonšorové, Věry Goliánové a Jiřího Hájka, všichni bytem
Čelakovského 40/13, Krásná Lípa.

Obnova dopravního značení
Usnesení RM č. 2 – 10/2014
RM se seznámila s cenovou nabídkou na zpracování
projektu další etapy obnovy dopravního značení místních komunikací města Krásná Lípa od Ing. Miroslava
Ouzkého, IČ 02614359, Huntířov 191, Huntířov, dle
přílohy a schvaluje uzavření příslušné SOD.

Nákup techniky pro TS
Usnesení RM č. 2 – 17/2014
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2014/33/29-415 se
společností AUTODANIEL,
U Bílého Sloupu 2087, Litvínov na zakoupení použitého komunálního vozidla MULTICAR M26.

III. Různé
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 2 – 06/2014
RM schvaluje prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2019
u smluv o nájmu pozemků dle předloženého seznamu.

Dohoda o dokončovacích pracích v ul. Smetanova
Usnesení RM č. 2 – 11/2014
RM schvaluje Dohodu o dokončovacích pracích č.
2014/19/25 - 412 s firmou ELSTAV JK, s. r. o., IČ
47284200, Pařížská 68/9, Praha, která řeší dokončení terénních úprav a oprav majetku města dotčených
v rámci stavby nového zemního vedení el. kabelu
včetně domovních přípojek v ulici Smetanova.
Pojištění majetku města
Usnesení RM č. 2 – 12/2014
RM schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č.
154 4096 090 pojištění majetku
a odpovědnosti za škodu - Region.
Pojištění žacího stroje ISEKI
Usnesení RM č. 2 – 13/2014
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 1024141446 týkající se žacího stroje ISEKI,
se společností Generali Pojišťovna, a. s. dle předloženého návrhu.
Směrnice
Usnesení RM č. 2 – 14/2014

Program kina a kalendář akcí kulturního domu
na leden 2015
Usnesení RM č. 2 – 18/2014
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí
na leden 2015.
Zpráva o plnění úkolů z 68. RM
Usnesení RM č. 2 – 19/2014
RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 68. RM.
IV. Informace
Informace:
RM projednala následující informace:
- Návštěvnost městské knihovny Krásná Lípa za leden
až listopad 2014,
- Oznámení o provozu ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ.
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 1. 12. 2014,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze
dne 2. 12. 2014,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne
2. 12. 2014.

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 10. 12. 2014
Složení slibu
Usnesení ZM č. 2 – 01/2014
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib složil
Mgr. Petr Hořeňovský.
Zpráva o plnění úkolů ZZM
Usnesení ZM č. 2 – 02/2014
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ZZM bez připomínek.
Kompetence starosty, místostarostů a tajemnice MěÚ
Usnesení ZM č. 2 – 03/2014
ZM schvaluje rozdělení úkolů, kompetencí a věcné náplně starosty města
a místostarostů města v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dle předloženého návrhu.

Pověření zastupováním starosty města
Usnesení ZM č. 2 – 04/2014
ZM pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000
Sb. paní Janu Drobečkovou zastupováním starosty
města v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy
starosta města nevykonává funkci.
Jmenování členů kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 2 – 05/2014
ZM jmenuje členy svého kontrolního výboru dle předloženého návrhu.
Jmenování členů finančního výboru
Usnesení ZM č. 2 – 06/2014
ZM jmenuje členy svého finančního výboru dle předloženého návrhu.

Plán práce ZM na rok 2015
Usnesení ZM č. 2 – 07/2014
ZM schvaluje plán práce ZM na rok 2015 dle přílohy.
5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa pro rok 2014
Usnesení ZM č. 2 – 08/2014
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města
Krásná Lípa pro rok 2014
v předloženém znění.
Poslední rozpočtové opatření rozpočtu města
Krásná Lípa pro rok 2014
Usnesení ZM č. 2 – 09/2014
ZM pověřuje RM Krásná Lípa v případě potřeby odsouhlasit poslední rozpočtové opatření rozpočtu města
Krásná Lípa pro rok 2014 v souvislosti se zaúčtováním vztahů na státní rozpočet s tím, že následně bude
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schváleno v ZM.
Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa pro
rok 2015
Usnesení ZM č. 2 – 10/2014
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1. 1.
2015 podle rozpočtového provizoria v předloženém
znění.
Nasmlouvané investice na přelomu roku
2014/2015
Usnesení ZM č. 2 – 11/2014
ZM na základě schváleného rozpočtového provizoria
na rok 2015 schvaluje pokračování realizace investic
města a proplácení jednotlivých plateb dle smluvních
podmínek rozpočtu akcí do schválení rozpočtu města
na rok 2015.
Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 12/2014
ZM schvaluje úpravy zřizovacích listin organizačních
složek města Krásná Lípa
k 1. 1. 2015 dle předloženého návrhu a ukládá vedoucímu finančního odboru zajistit příslušné dodatky
zřizovacích listin.
Předání kompetence RM
Usnesení ZM č. 2 – 13/2014
ZM schvaluje využití volných finančních prostředků
města Krásná Lípa
ke zhodnocování do max. výše 5 mil. Kč a pověřuje
RM k tomuto nakládání.
Diskuse občanů
Usnesení ZM č. 2 – 14/2014
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse občanů:
a) pan Radek Šára - oprava dopravního značení
ve Strádalově ulici, Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 1902/2
Usnesení ZM č. 2 – 15/2014
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1902/2 o výměře 1058
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Daně
Králíčkové, Na Strážišti 1864, Kadaň z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 197/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 2 – 16/2014
ZM schvaluje prodej p. p. č. 197/2 o výměře 315 m2,
k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Catherině
Van Den Brinkové Štifterové a Wiene Van Den Brinkovi, Smržová 17, Praha 10 za cenu 31 500 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Vydržení p. p. č. 2393/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 17/2014
ZM neschvaluje žádost Ing. Josefa a Blanky Krulichových, Vrázova 788/5, Krásná Lípa o vydržení p. p. č.
2393/2, k. ú. Krásná Lípa.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy - byt č. 8, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 2 – 18/2014
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 8, Nemocniční 1149/12a
s paní Evou Kamberskou, Nemocniční 554/14, Krásná
Lípa.
Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ Krásná
Lípa, p. o. na rok 2014
Usnesení ZM č. 2 – 19/2014
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV upravený rozpočet
k 12. 11. 2014 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa
v předloženém znění.
2. RO ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 2 – 20/2014
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na rok 2014, dle předloženého návrhu.
Rezervní fond - ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.

29. ledna 2015
Usnesení ZM č. 2 – 21/2014
ZM schvaluje převod finančních prostředků z fondu
odměn do rezervního fondu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa ve výši
200 000 Kč.
ZM schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa ve výši daňové úspory 2011 ve výši 66 045 Kč ke krytí nákladů (výdajů),
souvisejících s činnostmi, jejíchž příjmy nejsou předmětem daně.
Financování akcí z FRIM
Usnesení ZM č. 2 – 22/2014
ZM bere na vědomí zprávu o čerpání účelově vázaných finančních prostředků
z FRIMu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, předloženou ředitelkou školy
RNDr. Ivanou Preyovou.
Dodatek k zakládací listině ZŠ a MŠ Krásná
Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 2 – 23/2014
ZM schvaluje dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Rozpočet ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok
2015
Usnesení ZM č. 2 – 24/2014
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Krásná Lípa pro rok 2015 dle předloženého návrhu.
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Krásná
Lípa, p. o. pro rok 2015
Usnesení ZM č. 2 – 25/2014
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/
pro rok 2015 v celkové výši 4 670 tis. Kč. Příspěvek
bude čerpán na základě schváleného rozpočtu ZŠ
a MŠ, p. o. pro rok 2015.
Roční odpisový plán ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
pro rok 2015
Usnesení ZM č. 2 – 26/2014
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
pro rok 2015 dle předloženého návrhu a současně doporučuje schválit odvod z fondu reprodukce majetku
(investičního fondu) ZŠ a MŠ
Krásná Lípa, p. o. v celkové výši 1 614 240 Kč.
Navýšení dotace MPSV pro Kostka Krásná Lípa,
p. o.
Usnesení ZM č. 2 – 27/2014
ZM schvaluje přijetí navýšení dotace MPSV na rok
2014 pro Kostka Krásná Lípa na poskytování sociálních služeb o 657 000 Kč.
3. RO Kostka Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 2 – 28/2014
ZM schvaluje 3. změnu rozpočtu Kostka Krásná Lípa,
p. o. dle předloženého návrhu.
Rozpočet Kostka, Krásná Lípa, p. o. pro rok
2015
Usnesení ZM č. 2 – 29/2014
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015 dle předloženého
návrhu.
ZM schvaluje rozpočet rezervního fondu organizace
Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015 dle předloženého návrhu.
Neinvestiční příspěvky Kostka Krásná Lípa,
p. o. - projekty 2015
Usnesení ZM č. 2 – 30/2014
ZM schvaluje neinvestiční dotaci na projekt Kompetence v Kostce v celkové výši
823 743 Kč. Dotace je v plné výši financována z Norských fondů prostřednictvím Nadace OSF.
ZM schvaluje vypořádání projektu Aktivizace rodin
ve výši 112 262 Kč. Vratka
v uvedené výši bude uhrazena Kostkou Krásná Lípa,

p. o.
Podpora sociálních služeb
Usnesení ZM č. 2 – 31/2014
ZM schvaluje přijetí dotace organizaci Kostka Krásná
Lípa, p. o. na projekt Terénní program, SAS pro rodiny
s dětmi a NZDM od Ústeckého kraje z programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny.
Roční odpisový plán Kostka Krásná Lípa, p. o.
pro rok 2015
Usnesení ZM č. 2 – 32/2014
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2015, dle předloženého návrhu a současně doporučuje schválit odvod
z fondu reprodukce majetku (investičního fondu)
Kostka Krásná Lípa, p. o. v celkové výši
10 251 Kč.
Pečovatelská služba 2014
Usnesení ZM č. 2 – 33/2014
ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou službu
do programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji, který vyhlásil Ústecký kraj pro rok 2014.
Veřejnoprávní smlouva s obcí Doubice v oblasti
přestupkového řízení
Usnesení ZM č. 2 – 34/2014
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
2014/49/26 - 396 na výkon přenesené působnosti
v oblasti přestupkového řízení mezi městem Krásná
Lípa a obcí Doubice, dle předloženého návrhu.
Prodej hasičského vozidla
Usnesení ZM č. 2 – 35/2014
ZM schvaluje prodej hasičského vozidla Tatra 138 DL
1, RZ DCA 56-85, rok výroby 1963, za nejvyšší nabídkovou cenu. Veškeré náklady s převodem spojené
uhradí kupující.
Převod parkoviště na Pražské ulici - oprava
usnesení
Usnesení ZM č. 2 – 36/2014
ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 25-21/2014 ve smyslu změny výše částečné
úhrady nákladů, a to na částku 447 959,39 Kč.
Změny ve veřejné dopravě
Usnesení ZM č. 2 – 37/2014
ZM bere na vědomí informace o změnách ve veřejné
dopravě v rámci Ústeckého kraje k 1. 1. 2015.
Asistent prevence kriminality 2015
Usnesení ZM č. 2 – 38/2014
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2015 na projekt Asistent prevence
kriminality.
Celkové náklady na projekt jsou 159 100 Kč, žádost
o dotaci je ve výši 143 000 Kč. ZM schvaluje spoluúčast města v maximální výši do 16 100 Kč z organizační složky 0353 provoz MěÚ.
Statut sociálního fondu
Usnesení ZM č. 2 – 39/2014
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu města
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Podpora malého rozsahu (de minimis)
Usnesení ZM č. 2 – 40/2014
ZM bere na vědomí přehled čerpání podpory malého
rozsahu (de minimis)
k 2. 12. 2014.
Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 2 – 41/2014
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
a) vybudování zábradlí (kolem Kamberského) a lavičky proti hasičárně,
b) zvážit možnosti předávání podkladů pro jednání ZM
jinou formou než přes e-mail,
c) možnost hlídání městských prostor i mimo turistickou sezónu,
d) poděkování TS za údržbu a pořádek ve městě,
e) setkávání podnikatelů se ZM.
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