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Čtvrtek 12. února
Příští číslo vyjde
ve čtvrtek 26. února

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Prezident Miloš Zeman navštívil naše město
V rámci třídenní návštěvy Ústeckého kraje navštívil
prezident České republiky Miloš Zeman v úterý 3.
února 2015 i Šluknovský výběžek. V dopoledních
hodinách navštívil jednu z nejvýznamnějších průmyslových společností regionu – TOS Varnsdorf.
Následovalo pracovní setkání se starosty obcí ze
Sdružení pro rozvoj Šluknovska a poté diskuse
s varnsdorfskými občany.
Do Krásné Lípy se pan prezident vypravil na oběd,
v doprovodu hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, na jehož pozvání se celá návštěva odehrává. Před Křinickým pivovarem jej kromě
místních občanů čekali i klienti Agentury Pondělí
a také členové občanského sdružení Krásnolipsko,
kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas s některými výroky prezidenta republiky ve věci integrace hendike-

povaných osob do společnosti.
V rámci oběda proběhlo setkání a přátelská diskuse
se zástupci významných zaměstnavatelů regionu.
Mezi pozvanými hosty tak byli například pánové
Jan Rýdl z TOS Varnsdorf a. s., autodopravce a majitel pivovaru Kocour Josef Šusta z Varnsdofru, Libor
Vaněček ze společnosti UNILES, nebo třeba Pavel
Benda z Národního parku České Švýcarsko a Vladimír Kinský z TOPOS Šluknov a. s.
Před odjezdem pak prezident provedl zápis do naší
městské kroniky, převzal drobné dary od přítomných hostů, poté venku krátce oslovil přítomné
protestující a odjel do Děčína, kde ho čekal další
program.
Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli k bezchybnému průběhu návštěvy prezidenta republiky v na-

Dobrý den a ahoj!
Dovolte nám touto cestou, byť s drobným zpožděním, Vám popřát všechno nejlepší do nového roku
a proto přikládáme i naše PF. Za měsíc prosinec se
toho opět událo strašně moc. Urazili jsme 7300km,
projeli šest zemí a nakonec po šesti týdnech získali
nové přední sklo. Díky několika fanouškům a díky
ŠKODA Auto máme zase dobrý výhled na cestu a je
o nás zase trošku více vědět. Na propagaci expedice a tedy i Vás našich partnerů, pracujeme i nadále.
V Děčínském deníku jste se mohli dočíst, jak jsme
trávili vánoce (http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/vanoce-v-botswane-silvestr-v-namibii-cesta-afrikou-konci-20150106.html)
Opět jsme zbořili pár mýtů, splnili některé naše

cíle a dokázali se vypořádat s problémy,
které vznikly natankováním nekvalitního
paliva.
Jedeme dál a pomalu se blížíme ke konci
první kapitoly této cesty.
S pozdravem a díky Láďa Bezděk & Káťa
Dvořáková, Team BigTrip.CZ
V současné době již oba cestovatelé
překonali africký kontinent a chystají se
do Latinské Ameriky. Více se o cestě krásnolipských cestovatelů dozvíte na jejich
facebookovém profilu nebo na www.
bigtrip.cz

šem městě. Technickým službám za úpravu prostoru pro prezidentskou kolonu, Křinickému pivovaru
za poskytnutí zázemí, skvělé menu a bezchybný
servis i průběh celého pobytu prezidenta. Poděkování patří i dvěma desítkám studentů Střední gastronomické a hotelové školy Děčín, kteří zajišťovali
profesionální servírování a obsluhu v časově velmi
omezeném prostoru. Oceňuji zároveň i přístup organizátorky „hlasitého“ protestu Moniky Lampové
z Agentury Pondělí, která po dobu oběda a besedy
v pivovaru přesunula aktivitu do vzdálenější části
náměstí.
Několik dalších fotografií k článku najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz
(Jan Kolář, starosta Krásné Lípy)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 23.2. 2015
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26.2. 2015 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 9.3. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12.3. 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
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.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

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

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.
Úterý 17.2. od 18:00 Jan Kopka
Iditarod trail invitational 2007 – přednáška
o nejdrsnějším závodě planety, o závodě, který
se jezdí, aby člověk přežil, nikoliv vyhrál. Vstupné 100,- Kč.
Středa 18.2. od 17:00 Michal Votápka
Nejkrásnější z Vysokých Tauer – Ankogelgruppe
Středa 25.2. od 17:00 Jiří Rak
Tajemství rokle Kolenského potoka (aneb krajina mezi Dubským a Českým Švýcarskem)

KINOKAVÁRNA
KRÁSNÁ LÍPA
Neděle, 22. února od 14:00 hodin
Velká oříšková loupež
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou
se nerozluční přátelé krysa a veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků. Plánují to největší přepadení v historii hlodavců. Animovaný rodinný
film.
Vstupné: 40,- Kč, Mládeži přístupno
Středa, 25. února od 19:00 hodin
Hodinový manžel
Čtyři hráči vodního póla se po prohraném zápase
octnou na dně. Aby se zachránili, zkusí provozovat
pochybnou živnost „hodinový manžel“ a opravdu
opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se
časem ukáže nejen domácnosti. Česká komedie.
Vstupné: 60,- Kč, Mládeži přístupno

Ze života hmyzu
Českého Švýcarska

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.
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.

V Domě Českého Švýcarska máte až do konce března možnost navštívit výstavu dřevomaleb Tomáše
Záborce. Výstava je prodejní, takže pokud se vám
nějaký obraz natolik zalíbí, že ho budete chtít mít
doma, můžete si ho zamluvit.

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

14. – 15. 2. 2015
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
21. – 22.2. 2015
MUDr. Oleksandr Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
28.2. – 1.3. 2015
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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Starostové Šluknovska jednali ve Starých Křečanech
V pátek 30. ledna se konalo první setkání starostů Šluknovska po podzimních volbách, tentokrát
na pozvání starosty Františka Moravce ve Starých
Křečanech. Setkání se účastnili také poslanec Stanislav Pfléger (ANO) a senátor Zbyněk Linhart (nezávislý za STAN). V úvodu jednání se uskutečnila
nejprve volba nového předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Pomyslné žezlo převzal od Josefa
Zosera starosta Jiříkova Michal Maják.
Dalším bodem jednání byla diskuse o potřebnosti koordinátora sociálních služeb v regionu. Právě
problematika sociálních záležitostí a příbuzných
agend (opatrovnictví, prevence kriminality, atp.) si
vyžaduje stále větší pozornost a náklady obecních
úřadů. Postupně nastala shoda na tom, že koordinace sociálních služeb je potřebná a následně
i na náplni práce budoucího koordinátora. Shoda však nenastala na způsobu jeho financování.
Z hlediska zákona je koordinace sociálních věcí
záležitostí obcí s rozšířenou působností, tedy měst

Výběrová řízení
Město Krásná Lípa vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici - referent společné státní správy
a samosprávy do odboru výstavby, investic a životního prostředí - odpadové hospodářství. Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce
do 16.3. Dále vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - vedoucí finančního odboru Městského
úřadu Krásná Lípa. Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce do 27.2.
Více informací na www.krasnalipa.cz

Město nabízí
k prodeji hasičské
vozidlo Tatra
Město Krásná Lípa nabízí k prodeji hasičské vozidlo
Tatra 138 DL 1 speciální automobil jednoúčelový
– cisterna, požární stříkačka. Vlastnosti vozu: rok
výroby 1963, počet míst k sezení: 3, objem cisterny 6 m3, počet náprav: 3, z toho poháněných: 3.
Automobil bude prodán nejvyšší nabídce. Nabídky
můžete podávat do 28. února 2015.

Rumburku a Varnsdorfu. Ta se však brání s tím, že
jsou ze strany státu podfinancovány a nemohou tak
všechny předpokládané činnosti vykonávat.
Řešení tak bude potřeba hledat buď, ve společném
meziobecním financování se zapojením Ústeckého
kraje a MAS Český sever (dříve Šluknovsko), anebo
v získání projektového financování z programů EU.
Dále byla na programu diskuse se zástupci Úřadu
práce ČR, s krajským ředitelem Radimem Gabrielem
a šéfkou rumburské pobočky Dagmar Peterkovou.
Pozitivní zprávou je, že v nadcházejícím období
bude dostatek prostředků na tzv. aktivní politiku
zaměstnanosti, tedy především na rekvalifikace, financování společensky účelných míst a především
veřejně prospěšných prací – to zajímá starosty především. Špatnou zprávou naopak bylo, že ty klienty,
kteří se podobným aktivitám zručně vyhýbají a užívají si bezpracně štědrého sociálního polštáře, Úřad
práce jen těžko a komplikovaně trestá odebráním
či snížením dávek. A to z mnoha důvodů – kom-

plikovanosti správního řízení o odejmutí dávek,
„ochotou“ některých praktických lékařů vycházet
„nemocným“ lenochům vstříc neschopenkou atd.
Takže, bohužel, vše při starém.
Nejdůležitějším bodem jednání však byla situace
v dopravě na Šluknovsku po 1. lednu 2015. K tomu
byl přizván krajský radní Jaroslav Komínek (KSČM)
i dva úředníci odboru dopravy Ústeckého kraje.
Zaznělo mnoho výhrad starostů, kteří postupně
postoupili Kraji k vyřízení stovky podnětů k nedostatkům především v autobusové dopravě. Zástupci Kraje naopak své konání obhajovali, vysvětlovali,
ale nakonec také připustili řadu chyb a nedostatků.
Některé se pokusí napravit a k 1. březnu bychom se
tedy měli dočkat některých dílčích úprav. Mnoho
si však od změn asi nelze slibovat. Tak jako téměř
vždy, jde především o peníze.
Příští jednáni SPRŠ se bude konat u nás v Krásné
Lípě.
(Jan Kolář, starosta Krásné Lípy)

Seminář pro organizace
Město Krásná Lípa ve spolupráci se Školou obnovy
venkova, o.p.s. organizovalo bezplatný odborný
seminář na téma Průvodce transformacemi nestátních neziskových organizací podle Nového občanského zákoníku. Seminář se konal 9. února a jeho
účastníci se stručně seznámili s nejdůležitějšími
změnami Nového občanského zákona ve vztahu
k nestátním neziskovým organizacím, s povinnou
transformací, novými stanovami. Seznámili se se
vzorovými stanovami spolku dle NOZ, s průvodcem elektronickou žádostí o zapsání do rejstříku.
V závěru se nezapomnělo ani na diskusi, při níž se
konzultovaly konkrétní záměry posluchačů. Přednášejícím byl Zdeněk Tarant, ředitel Školy obnovy
venkova, o.p.s.

Přehled pozemků pro výstavbu rodinných domů
Hledáte
Hl
dát vhodné
h d é místo
í t pro výstavbu
ý t b rodinného
di éh
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
ý míst hned za hra-

nicemi
i
i v SSasku.
k Přehled
Př hl d pozemků
ků pro výstavbu
ý t b rodinných domů v Krásné Lípě a několik zajímavostí
o Krásné Lípě najdete na http://www.krasnalipa.cz/
index.php?menu=119

Pojďte se vzdělávat s MAS Šluknovsko!
Místní akční
č í skupina
k i Šluknovsko
Šl k
k pro Vás
Vá připravila
ři
il
vzdělávací kurzy, které organizuje zdarma pro širokou veřejnost.
V nabídce jsou tyto kurzy:
Počítačové kurzy pro začátečníky:
7.2.2015 a 14.2.2015 v Rybništi a v Dolní Poustevně
Počítačové kurzy pro pokročilé:
28.3.2015 a 11.4.2015 v Rybništi
14.3.2015 a 21.3.2015 v Dolní Poustevně
Právní minimum – občanský zákoník:
17.2.2015 a 10.3.2015 v Dolní Poustevně
19.3.2015 a 26.3.2015 v Rybništi
Dotace, jak na ně:

19.2.2015
19 2 2015 a 26.2.2015
26 2 2015 v RRybništi
b išti
Kurzy se uskuteční v Rybništi (vhodné pro obyvatele Rybniště, Chřibské, Jiřetína pod Jedlovou,
Horního Podluží, Dolního Podluží, Doubice, Krásné
Lípy a Varnsdorfu) i Dolní Poustevně (vhodné pro
obyvatele Dolní Poustevny, Mikulášovic, Lipové,
Lobendavy, Rumburku, Šluknova, Velkého Šenova,
Jiříkova, Starých Křečan, Vilémova) na základní škole. Odvoz (po domluvě) a občerstvení je zajištěno.
Kurzy proběhnou v uvedených dnech od 8.30 hodin. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování
kurzu. Přihlášky zasílejte: massluknovsko@atlas.cz,
nebo tel. 724 778 296
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Hodinový manžel
ątvrtek 26.2. od 10:00 za 30,- KĆ
tyƎi hráēi vodního póla se upínají na rozhodující zápas, který
by je mohl posunout do vyšší ligy a pro jejich milovaný
krachující mĢstský bazén pƎinesl potƎebné peníze. Když ale
tento poslední pokus na záchranu nevyjde, ocitají se na dnĢ. A
to doslova. Dno zkrachovalého bazénu se totiž stane
základnou pro dva svobodné mládence, jednoho ēerstvĢ
rozvedeného a jednoho tĢsnĢ pƎed krachem manželství, v níž
se pravidelnĢ scházejí, pƎespávají, svaēí a snaží se vymyslet, jak
splatit dluh bance, která se už brzy pƎihlásí o slovo. Jedinou
možností se zdá být provozování podivné živnosti zvané
„hodinový manžel“.
Po poēáteēních rozpacích se ze ētveƎice zoufalcƽ stanou
ostƎílení „manželé z povolání“, kteƎí opravují dámám rƽzného
vĢku i spoleēenského postavení jejich domácnosti. A jak se
brzy ukáže, nezƽstane pouze u domácností. Co udĢlá s jejich
životy, okolím a astronomickým dluhem provozování firmy
Hodinový manžel? Co se kolem toho vyvine a jak na to
zareagují jejich partnerky? Sledujte v nové ēeské komedii.
100 minut.

Zmĕna programu vyhrazena

www.krasnalipa.cz
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České Švýcarsko o. p. s. ve spolupráci se Společností pro
Lužické hory a Naturschutzzentrum Oberlausitzer
Bergland Neukirch Vás srdečně zvou na den pro rodiny s dětmi

České Švýcarsko
všemi smysly
21. února 2015, 10:00 - 16:00
V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Zapojte

všechny

smysly

a

vychutnejte

si

atmosféru Domu Českého Švýcarska prolnutou
vůní bylinek, zvuků lidových nástrojů a barevných variací dřevomaleb Tomáše Záborce.
Pro děti i dospělé jsou připraveny:
x Řemeslné dílničky z přírodních materiálů
x Hudebně divadelní představení
x Přírodovědné poznávačky a hry
x Společenské hry s environmentální tematikou

Ekoden je spolufinancován z dotačního programu Cíl 3/ZIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013
Ekologická výchova pro všechny generace, č.p.100142623

Partneři projektu:

České Švýcarsko o.p.s. zakladatelé:

Společnost pro Lužické hory

V prvním patĢe Kulturního domu (kina)
v Krásné LípĒ se koná

B U R Z A
JARNÍHO A LETNÍHO
DđTSKÉHO OBLEÿENÍ,
VYBAVENÍ A HRAÿEK
PĢíjem vĒcí k prodeji:
PÁTEK 13. 3. 2015 16 - 18 hod.
Prodej:
SOBOTA 14. 3. 2015 8 – 10 hod.
VĒci k prodeji pĢineste v pátek Āisté, v rozumném množství.
Každá položka bude jednotlivĒ zanesena do evidence, proto prosíme o trpĒlivost.
PĢijímáme také vĒci, které chcete darovat zdarma.
PĢijímáme: veškeré jarní a letní dĒtské obleĀení, boty, kola, koleĀkové brusle,
odstrkovadla, autosedaĀky, hraĀky, knížky a další vĒci vhodné pro dĒti.

Burzu poĢádá MateĢské centrum Beruška
za podpory mĒsta Krásná Lípa
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Beruškovský karneval
Tak jako každý rok, i letos se v Mateřském centru Beruška konal karneval. Účast sice nebyla díky chřipkám
velká, ale i tak jsme se všichni skvěle
pobavili. A kdo že nás přišel navštívit?
Na svém koštěti přiletěla malá čarodějka. Naštěstí byla hodná a v žáby
nás neproměnila. Hned na to přiletěla
květinová víla. Každý měl hned jarně-květinovou náladu. Následoval malý
včelí chlapeček Vilík. A nakonec přišla
i krásná princezna Anna z Arendellu.
A co že na nás čekalo? Pro každého
byla na stole maska na obličej, kterou
si sám mohl vymalovat a vystřihnout.
Dále byli připravené soutěže. Rozdělovali jsme hračky podle jejich barev
do připravených bedýnek, chytali
jsme rybičky a házeli kroužky na kolíky. Poté jsme si vyzkoušeli, jak to mají

princové těžké,
ké když
kd ž musíí vysvobodit
b dit
princeznu z vysoké věže. Náš známý
Pepa totiž uvízl na žebřinách a my
jsme ho museli vysvobodit. Čarodějka, květinová víla i princezna Anna se
zhostily role princů poměrně dobře.
Vilíkovi to dalo trochu zabrat, ale i on
nakonec našeho Pepu vysvobodil.
Každý byl po soutěžích po zásluze
odměněn sladkou dobrůtkou. Mezi
soutěžemi jsme si vždy zatancovali.
A jak jinak, nejvíce nás bavila opičí
dráha připravená z různých překážek.
Jako je domeček plný balonků, tunely,
prolézací okénko a lávka. Nakonec se
strhla pořádná polštářová bitva. A kdo
zvítězil? Přeci všichni! Žádná pusinka
nezůstala bez úsměvu a o to přeci
na karnevalu především jde.
(Vaše Míša z Berušky)

Cvičení s miminky od 3 do 6 měsíců věku
Přijďte si zacvičit
vičit s miminky od 3 do 6 měsíců věku
věku. Kurz
je zaměřen na celkový rozvoj dítěte v souladu s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem pod vedením vyškolené lektorky PhDr. Jany Votápkové dle metodiky Evy
Kiedroňové.
Během lekcí stimulujeme děti k činnostem, které rozvíjí
všechny dovednosti důležité pro zdravý a všestranný vývoj
dítěte. Klademe důraz na správnou manipulaci s dítětem,
kterou nejprve jednoduše vysvětlíme a ukážeme. Při cvičení hraje důležitou úlohu rodič, který dítě motivuje. Cvičení je doprovázeno básničkami, říkankami a písničkami.
Postupně využíváme různých pomůcek (overbally, fitbally,,
šátky, …) a činnost jimi obměňujeme. Rodiče tak získávají
nové nápady a tipy, jak s dětmi doma aktivně strávit jejich

dobu bdění.
bdění Cvičíme ve skupince max.
max 10 dětí.
dětí
Kdy: začínáme 2. března 2015 každé pondělí od 8:00-8:30
Kde: v prostorách Mateřského centra Beruška Krásná Lípa,
podkroví školní družiny Základní školy v Krásné Lípě, Školní 516/8, 407 46 Krásná Lípa (uskladnění kočárků pod střechou zajištěno)
Za kolik: jednotlivá lekce 55 Kč, permanentka 4+1 200 Kč
Kontakt: PhDr. Jana Votápková, instruktorka kreativních
programů a cvičení rodičů s dětmi
(pokud máte starší dítko a rádi byste chodili cvičit, o možnostech se informujte též na uvedených kontaktech) cviceni.krasnalipa@gmail.com, 777 576 698

…tečka za bubnováním v Krásné Lípě
Bubnovali jsme a budeme
udeme zase bubnovat za duševní zdra
zdraví, abychom spojovali světy lidí zdravých a lidí s postižením…
Agentura Pondělí od roku 2010 bubnuje ve Šluknovském
výběžku za duševní zdraví, vždy v rámci celostátní akce
„Týdny pro duševní zdraví“. Smyslem akce a také posláním Agentury Pondělí je propojovat dva břehy - svět lidí
se znevýhodněním a většinové společnosti. Svými akcemi
chceme ovlivňovat pohled veřejnosti na práva a postavení

lidí s postižením.
Minulý týden jsme opět bubnovali, společně se sdružením
„Krásnolipsko“ a s občany šluknovského výběžku, tentokráte v Krásné Lípě za duševní zdraví pana prezidenta.
Díky všem, kteří bubnovali, kteří diskutovali, kteří se vyjádřili slušně, kteří měli odvahu i těm, kteří ji neměli, ale byli
tam v duchu s námi, těm kteří podpořili akci pěknými slovy
a zkušenostmi se vzděláváním a životem lidí s postižením.
Díky, že jste si chvíli vzpomněli na ty, kteří nejsou „krásní,

mladí a perspektivní“
perspektivní,“, ale jsou bohatí jin
jinak, jsou pro naši
společnost také vzácní a důležití, protože nás učí. Učí nás
respektu, trpělivosti, poznání, že jsou zde i jiné hodnoty, ne
jen rychlost a výkon ve škole.
Velký díky panu prezidentovi Zemanovi, že otevřel diskuzi,
škoda, že u otevření tématu skončil a nechtěl vyslechnout
názor druhých, hlavně těch, kterých se to týká. Díky pane
prezidente, že jste otevřel srdce a ústa lidem, kteří k této
problematice mají co říci. Velké díky samotným lidem s postižením, kteří přišli bubnovat na náměstí v Krásné Lípě a i do médií nahlas říkali své příběhy, své zkušenosti
a své pocity. I díky akci v Krásné Lípě
získali zase nové dovednosti a zkušenosti, které se jim v životě budou
hodit. A také my, kteří jsme akci
pořádali, jsem zase chytřejší a zkušenější. Dnes už víme, že naše téma
není jen naše, ale zajímá hodně lidí,
že ne vše, co je napsáno v médiích,
je pravda, že ne všichni s námi souhlasí, ne všichni mají odvahu, a ne
všichni umí říci jiný názor slušně
a pod svůj názor se podepsat.
Všechny ty krásné dopisy s podporou si uložíme v paměti a slibujeme,
že budeme zase někdy, někde a někomu bubnovat, pokud budeme mít pocit, že je to potřeba.
PS: Pak prezident Zeman kouřil v Křinickém pivovaru, který
je nekuřáckým podnikem. Asistenti Agentury Pondělí učí
své klienty dodržovat pravidla a respektovat druhé. Pane
prezidente, máme ještě volné místa ve službě Sociální rehabilitace.
(Monika Lampová za Agenturu Pondělí
a Aleš Kubica za Občanské sdružení Krásnolipsko)

Klub pro podnikavé
ženy - semináře
o podnikání
Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa pro Vás připravilo několik zajímavých seminářů.
19. 2. 2015 od 17.00 hodin
Úspěšná podnikatelka – kadeřnice
24. 2. 2015 od 16.00 hodin
Úspěšná podnikatelka – květinářka
Přihlásit se můžete na tel. číslo 777 360 179 nebo
osobně v komunitním centru.

Domeček Na Kopečku
Rumburk
program na únor
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.
Středa 25.2. - 19:00 „Pro zdraví“
Představení prvního ročníku festivalu Pro
Zdraví. Hlavní linií celé akce budou výživa - pohyb - duševní hygiena - prevence - civilizační
choroby. Přijďte nahlédnout pod pokličku festivalu, který se bude konat 11. 4. 2015 v rumburském DK Střelnice. Možná odejdete i s volňáskem. Festival představí iniciátorka a hlavní
organizátorka Bára Součková.

Kola a lékárnička
pro Afriku
Museli jste vyměnit autolékárničku, aby obvazy
a nůžky byly „čerstvé“ podle zákona? Starou lékárničku nevyhazujte - většina jejího obsahu je zcela
bez závad! Pokud pro ni
nebudete mít jiné využití, schovejte ji. V dubnu
Město Krásná Lípa uspořádá sbírku „Kola pro Afriku“, kam budete moci
i tuto starší lékárničku
donést. V květnu pak
všechny sesbírané lékárničky poputují společně
s koly do Gambie. Tam ještě využitelný zdravotnický materiál udělá dobrou službu. Děkujeme.

12. února 2015
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Krásnolipští školáci stavěli sněhuláka pro Afriku
V rámci celorepublikové akce Sněhulák pro Afriku se
v areálu krásnolipské základní školy stavěli sněhuláci, kteří tu rostli, jak houby po dešti. Nebyla to snadná práce, protože sníh byl vymrzlý a možná právě
díky tomu vzniklo hned několik zajímavých sněhuláků. K vidění byla želva, ležící sněhuláci, sněhulák

opřený o plot a mnohé další. Svého sněhuláka si
postavily i děti z krásnolipských mateřinek a také
zaměstnanci městského úřadu. Krásnolipští školáci
se stavbou sněhuláků připojili k celorepublikové
akci, jejímž cílem je vybrat peníze na převoz kol
do africké Gambie, kde děti kola potřebují k do-

pravě do školy. Krásnolipští školáci na tento převoz
mezi s sebou nakonec vybrali téměř pět a půl tisíce
korun. V Česku se do celé akce přidalo přes tři sta
škol a organizací. Během měsíce dubna se Krásná
Lípa také připojí k celostátní sbírce Kola pro Afriku.

USNESENÍ

z 3. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14. 1. 2015 a 21. 1. 2015
I. Hlavní program
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Usnesení RM č. 3 – 1/2015
RM schvaluje účast města Krásná Lípa v tzv. Koordinovaném přístupu k řešení problematiky sociálně
vyloučených lokalit, připravený Agenturou pro
sociální začleňování a ukládá místostarostce Janě
Drobečkové zajistit potřebné dokumenty k realizaci
aktivity a podat přihlášku ke spolupráci s Agenturou.
II. Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 3 – 2/2015
RM schvaluje pronájem p. p. č. 27/9 o výměře
270 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady
ing. Vladimíru Fárkovi, Brandtova 3262/4, Ústí nad
Labem.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 3 – 3/2015
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku
č. 98/23/70/080, nájemce Jaroslav Mirka, Studánecká 176/19, Krásná Lípa, dohodou ke dni 31. 1. 2015.
Prodej pozemků - Vlčí Hora
Usnesení RM č. 3 – 4/2015
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1524/6
o výměře 128 m2, p. p. č. 1524/7 o výměře 36 m2,
části p. p. č. 1524/5 o výměře 47 m2 a části p. p. č.
1524/3, vše k. ú. Vlčí Hora Evě a Manfredu Endlerovým, Vlčí Hora 17, Krásná Lípa z důvodu zachování
pozemků pro potřeby města.
Byty - pronájem - byt č. 2, Mánesova 294/24
Usnesení RM č. 3 – 5/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Mánesova 294/24
v tomto pořadí:
1. Martin Roger Sabol bytem K. Světlé 224/14,
Rumburk,
2. Martina Nepomucká bytem Brtnická 579, Velký
Šenov.
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro pronájem
městských bytů a bytů v domech
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě, týkající se
čl. 4, odst. 1.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 1, Kyjovská 625/53
Usnesení RM č. 3 – 6/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Kyjovská 625/53

v tomto pořadí:
1. Renata Hučková bytem Varnsdorfská 57/15,
Krásná Lípa,
2. Jiří Dresler bytem Vrázova 788E/5, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - žádost o nájem bytu
Usnesení RM č. 3 – 7/2015
RM projednala žádost o nájem bytu č. 36, Nemocniční 1137/6 a neschvaluje pronájem Květě Kubátové bytem Komenského 568/4, Krásná Lípa z důvodu
nesplnění podmínek Pravidel pro pronájem městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě, týkající se čl. 3, odst. I, bod 5.
Ceník kominických prací
Usnesení RM č. 3 – 8/2015
RM schvaluje ceník kominických prací ke smlouvě č.
99/11/19 - 223 firmy Kominictví Brůna s. r. o., který
je platný od 4. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
III. Různé
Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 3 - 9/2015
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 157/1 o výměře 636 m2 za část p. p. č. 172/1 dle předloženého
návrhu, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 3 – 10/2015
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 2904/3
o výměře 16 m2 a část p. p. č. 2901/1 o výměře 26
m2 za část p. p. č. 609 o výměře 40 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Povolení dočasného užívání pozemků města
Usnesení RM č. 3 – 11/2015
RM schvaluje dočasné užívání pozemků p. p. č. 1430
a 1429, k. ú. Krásná Lípa, pro skladování vytěženého
dřeva a pozemků místních komunikací 2819/1,
2800/3, 2800/2, 2811 a 2812/3 pro odvoz dřeva
firmou Jindřich Dvořák, IČ 14768283, Háje 4, Dobříš.
Po ukončení užívání pozemků bude komunikace
uvedena do původního stavu. Za tímto účelem
bude vypracován předávací protokol a pořízena
fotodokumentace stavu místních komunikací a pozemků před započetím prací.
Byty - nájemní smlouva
Usnesení RM č. 3 – 12/2015
RM bere na vědomí neprodloužení nájemní smlouvy z důvodu dluhu na nájemném stávajícímu nájemníkovi Vladimíru Myslivcovi bytem Masarykova

993/2, Krásná Lípa na byt č. 7, Masarykova 993/2.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 7, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 3 – 13/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 7,
Masarykova 993/2. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1
(78,32 m2, sazba 22,82 Kč/m2). Při podpisu nájemní
smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně
záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 10, Nemocniční 1156/16
Usnesení RM č. 3 - _14/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 10, Nemocniční 1156/16 (dům s pečovatelskou službou), I.
kategorie o velikosti 1+1 (47,25 m2, sazba 30,46 Kč/
m2). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 3 – 15/2015
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předložené přílohy.
Opakované rozhodování ÚOHS Kanalizace
Usnesení RM č. 3 – 16/2015
RM bere na vědomí opakované doručení rozhodnutí ÚOHS ve věci opětovného posuzování výběrového řízení na výstavbu kanalizace realizované v roce
2011, tentokrát s jiným rozhodnutím a schvaluje
podání rozkladu vč. zadání jeho zpracování firmou
VSP advokátní kancelář s. r. o., IČ 02714736, Mánesova 864/19, Praha 2.
RM konstatuje nestandartní a nepředvídatelný
postup státních úřadů při posuzování podkladů
souvisejících s realizací projektů veřejných subjektů
a jejich protichůdná rozhodování.
Smlouva o poskytování právních služeb
Usnesení RM č. 3 – 17/2015
RM schvaluje smlouvu o poskytování právních
služeb a právní pomoci se společností VSP advokátní kancelář, s. r. o., IČ 02714736, Mánesova 864/19,
Praha 2, ve věci správního řízení vedeného Úřadem
pro hospodářskou soutěž proti městu Krásná Lípa.
Zabezpečení datové schránky města
Usnesení RM č. 3 – 18/2015
RM bere na vědomí problém s vyzvedáváním
obsahu datové schránky města a nezajištěnou
kontrolu doručování do datové schránky a konkrétní případ nevědomého doručení rozhodnutí
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ÚOHS. RM ukládá tajemnici MěÚ L. Hankové, aby
v návaznosti na prokazatelné splnění usnesení RM
č. 39 - 12/2013 z 9. 1. 2013 zajistila úpravu systému
spisové služby, především zabezpečení a kontrolu
doručených písemností do datové schránky města
a systém s jejich zacházením.
Koncesní řízení - jmenování hodnotící komise
Usnesení RM č. 3 – 19/2015
RM schvaluje jmenování hodnoticí komise, která
zároveň působí jako komise pro otevírání obálek,
pro výběr nejvhodnějšího uchazeče v rámci koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského
majetku města.
Dozorčí rada o. p. s. ČŠ
Usnesení RM č. 3 – 20/2015
RM schvaluje jmenování Jiřiny Skalové, ředitelky
odboru Správy Národního parku České Švýcarsko,
členkou dozorčí rady o. p. s. České Švýcarsko.
Kanalizace Krásná Lípa - TDI
Usnesení RM č. 3 – 21/2015
RM se seznámila s žádostí jednatele firmy INGREAL
DĚČÍN spol. s r.o., IČ 27290964, Náměstí Svobody
461/1, Děčín 1, o přiměřenou časově finanční úpravu odstavce č. 5.3 Mandátní smlouvy č. 2012/14/14137 pro Zajištění technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP nad prováděním stavby
Kanalizace Krásná Lípa, z důvodu časového posunu
kolaudace díla. RM neschvaluje dodatek č. 1 k této
smlouvě vzhledem k nesplnění některých náležitostí mandátní smlouvy.
Záměr výstavby parkovišť v Kyjově u Kr. Lípy
a ve Vlčí Hoře
Usnesení RM č. 3 – 22/2015
RM se seznámila se studiemi parkovišť v Kyjově
u Kr. Lípy a ve Vlčí Hoře.
RM schvaluje zajištění dokumentace a vyřízení
územního rozhodnutí u parkovišť v Kyjově. RM
ukládá panu Marešovi projednat s majiteli pozemků jejich odkoupení za účelem stavby parkoviště
ve Vlčí Hoře.
Uzavírání smluv - plyn
Usnesení RM č. 3 – 23/2015
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru majetkového a civilně správního, k uzavírání smluv
o připojení k distribuční soustavě s firmou RWE
GasNet s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem a smluv
o sdružených službách dodávky plynu s firmou
RWE Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10.
Uzavírání smluv - elektřina
Usnesení RM č. 3 – 24/2015
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru majetkového a civilně správního, k uzavírání smluv o připojení s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,
Děčín 4 a smluv o sdružených službách dodávky
elektřiny s firmou ČEZ Prodej s. r. o., Duhová 1/425,
Praha 4.
Škodní události
Usnesení RM č. 3 – 25/2015
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru majetkového a civilně správního, k zastupování města
Krásná Lípa při vyřizování škodních událostí na majetku města Krásná Lípa.
Dodávka plynu pro rok 2016
Usnesení RM č. 3 – 26/2015
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě č.
2014/19/18-515 o sdružených službách dodávky
plynu pro rok 2016 se stávajícím dodavatelem
plynu, společností RWE Energie, s.r.o., IČ 49903209,
Limuzská 3135/12, Praha 10 - Strašnice, z důvodu
mimořádně výhodné cenové nabídky dle přílohy.
Kupní smlouva - nákup vozu
Usnesení RM č. 3 – 27/2015
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2015/33/14 - 6 se
společností DEMOS s. r. o., IČ 25412990, Masarykova
602, Krásná Lípa na nákup ojetého vozidla Renault
Kangoo dle předloženého návrhu.
Kupní smlouva - odkoupení betonového sloupu
pro VO
Usnesení RM č. 3 – 28/2015
RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu č.
2015/34/25-1 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ
24729035, Teplická 874/8, Děčín, na odkoupení
1 ks betonového sloupu za cenu 3 317,- Kč vč. DPH
z důvodu zachování VO v ulici Smetanova.
Komise rady města
Usnesení RM č. 3 – 29/2015
RM zřizuje komisi cestovního ruchu a propagace
a jmenuje tyto její členy - Jan Kolář, Ing. Zbyněk
Linhart, Mikuláš Peterka, Václav Hieke, Mgr. Richard
Nagel, Ing. Jiří Rak.
RM jmenuje členem povodňové komise Janu Drobečkovou.

12. února 2015
Nominace na Cenu hejtmana Ústeckého kraje
Usnesení RM č. 3 – 30/2015
RM schvaluje nominaci Jiřího Vícha na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2014, jako ocenění
za dlouholetý přínos k popularizaci ženské silniční
cyklistiky a šíření dobrého jména Ústeckého kraje
a regionů České Švýcarsko a Šluknovsko.
Sponzorský dar
Usnesení RM č. 3 – 31/2015
RM schvaluje uzavření sponzorské smlouvy č.
2015/49/19-2 o poskytnutí sponzorského daru
na 23. reprezentační ples města Krásná Lípa mezi
městem Krásná Lípa a firmou Eurometalgroup, s. r.
o. Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Směrnice k závodnímu stravování
Usnesení RM č. 3 – 32/2015
RM schvaluje změnu Směrnice č. 8 k závodnímu
stravování s účinností od 1. 1. 2015 dle předloženého návrhu.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb.
Usnesení RM č. 3 – 33/2015
RM bere na vědomí výroční zprávu v oblasti poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
RM bere na vědomí přehled žádostí o podání informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Provozní řád sběrného dvora v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 3 – 34/2015
RM schvaluje Provozní řád sběrného dvora ze dne
19. 1. 2015 dle přiloženého návrhu s účinností od 1.
2. 2015.
Sběr PET lahví
Usnesení RM č. 3 – 35/2015
RM schvaluje ceny do soutěže ve sběru PET lahví
ve školním roce 2014/2015 v ZŠ Krásná Lípa a jejich
předání pro nejlepší třídy a jednotlivce.
Třídy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč, 3. místo
1 500 Kč.
Mateřské školy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč,
3. místo 1 500 Kč.
Jednotlivci: 1. místo cena v hodnotě 1 000 Kč, 2.
místo cena v hodnotě 600 Kč, 3. místo cena v hodnotě 400 Kč, 4. - 25. místo ceny v celkové hodnotě
3 000 Kč, rozdělených volným výběrem soutěžících
- pořadí podle počtu odevzdaných lahví.
Soutěž bude uzavřena v červnu 2015.
Organizační řád MěÚ
Usnesení RM č. 3 – 36/2015
RM schvaluje Organizační řád MěÚ Krásná Lípa.
OZV č. 1/2015
Usnesení RM č. 3 – 37/2015
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2015, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/98, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru,
dle předloženého návrhu.
OZV č. 2/2015
Usnesení RM č. 3 – 38/2015
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 2/2015 o zákazu
požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.
6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa pro rok 2014
Usnesení RM č. 3 – 39/2015
RM neschvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa pro rok 2014 předložené vedoucím finančního odboru s tím, že předložené 6.
rozpočtové opatření není v souladu s usnesení ZM
č. 2-09/2014.
RM schvaluje upravené 6. rozpočtové opatření.
RM dále konstatuje, že vedoucí finančního odboru
Ing. Milan Tkáč má soustavné, opakované závažné
nedostatky ve výsledcích práce vedoucího finančního odboru.
Uzavírání smluv na kulturní akce
Usnesení RM č. 3 – 40/2015
RM pověřuje 1. místostarostku města Krásná Lípa
Janu Drobečkovou k uzavírání smluv s Ochranným
svazem autorským a s Divadelní, literární a audiovizuální agenturou, občanské sdružení a s dalšími
institucemi pro práva k dílům, dle licenčních smluv
o veřejném provozování děl a k uzavírání smluv
na kulturní akce.
Žádosti - kultura
Usnesení RM č. 3 – 41/2015
RM schvaluje podání žádostí o dotaci městem
Krásná Lípa do Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2015 od Ústeckého kraje
na projekty:
- Den Českého Švýcarska
- Duchovní léto v Krásné Lípě

- 145. let povýšení Krásné Lípy na město.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ
Krásná Lípa, p. o. do Programu regionální kulturní
činnosti na rok 2015 od Ústeckého kraje na projekt
XXX. Festival pěveckých sborů.
Smlouva o dílo - Kostka Krásná Lípa p. o.
Usnesení RM č. 3 – 42/2015
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2015/11/26-7
s organizací Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova
1094/4, Krásná Lípa na úklid společných prostor
objektu Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2015/11/26-8
s organizací Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova
1094/4, Krásná Lípa na úklid společných prostor
objektu Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa dle
předloženého návrhu.
Nadace Agrofert
Usnesení RM č. 3 – 43/2015
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná
Lípa podání žádosti o dotaci z Programu Podpora
dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají.
Záměr společnosti MUROM a. s.
Usnesení RM č. 3 – 44/2015
Rada města Krásná Lípa nesouhlasí se záměrem
společnosti MUROM a. s. IČ 47282576 se sídlem
Koněvova 1686/112, Praha 3 postavit a provozovat
na jeho území soubor 12 vstupních podporovaných
bytů na adrese Krásná Lípa č. p. 643, dle dotačního
titulu 117D514 Ministerstva pro místní rozvoj,
za podmínky, že po dobu udržitelnosti projektu
bude spolurozhodovat o obsazení bytů Kostka
Krásná Lípa, p. o., jako organizace zřízená městem
za účelem poskytování sociálních služeb.
Navýšení počtu dětí ve třídě v MŠ
Usnesení RM č. 3 – 45/2015
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa výjimku z počtu dětí
ve třídě Mateřské školy ul. Smetanova, který stanovuje vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění: navýšení počtu dětí ve třídě
z 24 na 28 dětí, tj. o 4 děti ve třídě.
Vyhlášení veřejné zakázky - nákup majetku ZŠ
a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 3 – 46/2015
RM bere na vědomí vyhlášení Výzvy k předložení
nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka drobného
hmotného a nehmotného majetku“ v rámci projektu Vzdělávejme se dotykem, do kterého je příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa zapojena.
Bezplatné zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 3 – 47/2015
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu organizacím dle předloženého návrhu.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu
na únor 2015
Usnesení RM č. 3 – 48/2015
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí
na únor 2015.
Výběrové řízení na pozici vedoucího OVIŽP
Usnesení RM č. 3 – 49/2015
RM bere na vědomí průběh výběrového řízení
na pozici Vedoucí odboru výstavby, investic a životního prostředí a ukládá tajemnici MěÚ, aby konala
potřebné kroky pro nástup nového vedoucího
odboru výstavby, investic a životního prostředí.
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů
Usnesení RM č. 3 – 50/2015
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých
úkolů z RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Dopis od ÚOHS - Sdělení o vyřízení stížnosti,
- Návštěvnost městské knihovny Krásná Lípa v r.
2014,
- Stížnost paní Marie Markvartové na odvoz domovního odpadu v r. 2015 a nedodržování vyhlášky č.
2/2013 + dopis z Ministerstva vnitra - žádost o vyjádření ke stížnosti paní Markvartové.
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze
dne 6. 1. 2015,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 5. 1. 2015,
- Zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze
dne 8. 1. 2015,
- Zápis z jednání komise zdravotně sociální č.
4/2014 ze dne 3. 12. 2014,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze
dne 6. 1. 2015.
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