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

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Opatrovnictví je velká zátěž obcí
P k to může
Potkat
ůž kkaždého
ždéh z nás.
á KKaždý
ždý sii občas
bč říká
říkáme: „Já se z toho snad zblázním…“. Až to jednou
přijde a nebude k dispozici nikdo blízký, kdo by se
o vás postaral, tak poputujete do ústavu a stát vám
ustanoví opatrovníka. Stanete se opatrovancem.
Řečeno právnickým jazykem, je opatrovnictví zákonné zastoupení občana, který byl omezen ve
způsobilosti k právním úkonům, případně zcela
zbaven této způsobilosti. K ustanovení opatrovníka
dochází na základě rozhodnutí soudu, a to po předchozím rozsudku o rozsahu omezení dotyčného.
Soud může dokonce člověka zbavit způsobilosti
k právním úkonům úplně, a to v případě, kdy je
člověk stižen duševní poruchou, která není jen přechodná a není vůbec schopen činit právní úkony.
Podle občanského zákoníku bývá opatrovníkem
zpravidla ustanovena osoba příbuzná omezenému
ve způsobilosti k právním úkonům či jiná vhodná
osoba nebo třeba obec.
I v minulosti bývalo běžné, že se občas ve vesnici
vyskytoval nějaký ten „obecní blb“. Komunita se
o něj zpravidla přiměřeně postarala a on si žil dál
svým životem. Dnes na to máme ústavy sociální
péče, které zajišťují zpravidla střechu nad hlavou
a další potřebné zabezpečení duševně nemocným
osobám. A na to, aby taková osoba – klient nebyl
krácen na svých právech, dohlíží právě opatrovník.
Když není v dosahu nějaká blízká osoba, je opatrovníkem soudně ustanovena obec, ve které se ústav
nachází.
A jsme u jádra problému. Stát uloží obci povinnost,
ale peníze na její zabezpečení nevyčlení. Pokud je

úústav velký
lký nebo
b jich
ji h je
j ve městě
ě ě více,
í radnici
d i i jje
postupně přisouzeno několik desítek opatrovanců.
V případě našeho města je to již 53 osob. Opatrovník je zde proto, aby za opatrovaného jednal v situacích, ve kterých toho opatrovaný není sám schopen v rozsahu, jaký je určen soudem. Opatrovník je
vždy povinen jednat v zájmu opatrovaného a může
být trestně stíhán, pokud zneužije svého postavení
nebo poruší své povinnosti. Takže opatrovancům
hlídáme hospodaření s finančními prostředky, zastupujeme je před úřady, uzavíráme za ně smlouvy,
zastupujeme je např. v dědických řízeních atd. Není
toho málo a stojí to dost času. U nás je to dnes již
zhruba polovina pracovní doby jednoho úředníka.
Nezříkáme se této povinnosti, má svou logiku, ale
chceme na tuto agendu od státu peníze, pokud ji
na nás přenesl. O to se již snažíme třetím rokem. Ale
připomíná to spíše pohádku O slepičce a kohoutkovi. Začali jsme na ministerstvu spravedlnosti,
tam nás odkázali na Ústecký kraj, ten zase na ministerstvo vnitra atd. Nepovedenou pohádku s fakty
najdete ve sloupku vedle. Nakonec jsme se vrátili
skoro na počátek. A peníze pořád nikde.
Je to jen další ukázka toho, jak se stát zbavuje svých
povinností a zatěžuje jimi obce, aniž by jim to jakkoli kompenzoval. Pravděpodobně nám tak nezbyde nic jiného, než se svých práv domáhat soudní
cestou a zažalovat stát. Není to normální, ale musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, jak nám
stát v jiném zákoně ukládá.
(Jan Kolář)

Rozpočet města je připraven ke schválení
V minulém týdnu jsme dokončili rozpočet města
Krásná Lípa na rok 2015. S jeho konstrukcí a filozofií
jsme seznámili zastupitele na pracovním semináři
11. února, který byl věnován výhradně přípravě
rozpočtu a investičnímu plánu a záměrům na nadcházející roky.
Použitelný zůstatek účtů města z konce roku 2014
je cca 17,2 mil. Kč. Provozní rozpočet (návrh) máme
letos sestavený opět jako úsporný a přebytkový
o cca 5 mil. Kč, což nám umožňuje nové rozpočtové určení daní, které pomáhá menším městům od
roku 2013.
A tak můžeme alespoň něco dělat i bez dotací. Výdaje provozního rozpočtu jsou 56 mil. Kč.
Investiční rozpočet pak letos počítá s dokončením financování nákladů související s kanalizací
a především s dokončením rekonstrukce požární
zbrojnice. Protože předpokládáme, že v letošním
roce budou možnosti získat dotace omezené,
uděláme jen několik akcí z našich finančních pro-

středků a zhruba 14,5 mil. Kč si necháme stranou
na budoucí spolufinancování dotovaných projektů.
Zatím věříme, že alespoň na některé užitečné projekty bude v novém plánovacím období EU možné
žádat o dotaci. A že se nám podaří překonat veškerou administrativu při povoleních či úkonech spojených s přidělením dotací. Doufáme...
(Zbyněk Linhart)

O opatrovnictví aneb
O kočičce a pejskovi
1. S ohledem na Nález Ústavního soudu č. II ÚS
995/07 bylo osloveno již v roce 2012 Ministerstvo spravedlnosti ČR, které odpovědělo, že se
se žádostí má město obrátit na Ústecký kraj.
2. Ústecký kraj dopisem ze dne 17. 2. 2012 sdělil,
že se má město obrátit na Ministerstvo vnitra
ČR, s tím, že podle metodiky MV ČR zpracovává MF ČR do státního rozpočtu potřebné výše
příspěvků na výkon státní správy pro obce. Následně u nových případů ustanovení opatrovnictví byla podána řada odvolání.
3. Ministerstvo vnitra bylo osloveno dopisem ze
dne 13. 3. 2014 a odpovědělo přípisem ze dne
10. dubna 2014 tak, že je jim líto, ale že nemají
kompetenci věc řešit, že se o palčivém problému ví a Ministerstvo spravedlnosti zpracovává
věcný záměr nového zákona o opatrovnictví,
kdy se předpokládá, že bude na výkon opatrovnické funkce poskytována účelová dotace,
kterou bude rozdělovat Ministerstvo spravedlnosti.
4. Dne 25.4.2014 bylo osloveno Ministerstvo financí . Důvodem přípisu byl fakt, že od 1.1.2014
bylo novelou zákona o obcích jednoznačně
zakotveno v § 149 b) odst.3, že výkon funkce
veřejného opatrovníka podle občanského
zákoníku je výkonem přenesené působnosti
a dále podle § 62 zákona o obcích obec obdrží
ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů
v přenesené působnosti.
5. Ministerstvo financí odpovědělo dne 3.6.2014
, že náš problém vyžaduje spíše formu účelové
dotace, a že MF ČR již na základě jiného podnětu z dubna 2014 oslovilo Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o sdělení dalšího postupu.
Ministerstvo financí pak dovozuje z toho, že na
jejich dopis Ministerstvo spravedlnosti neodpovědělo a žádné dodatečné prostředky z rozpočtu 2014 neuplatnilo, že zřejmě MS hodlá
věc řešit komplexní ucelenou úpravou. MF ČR
je tedy přesvědčeno, že vše vyřeší systémové
připravované řešení pod patronací Ministerstva spravedlnosti.
6. Město následně oslovilo Ministerstvo spravedlnosti dopisem ze dne 27. srpna 2014 a Ministerstvo spravedlnosti dopisem ze dne 2.
10. 2014 sdělilo městu, že potvrzuje informaci
o tom, že v současné době chystá příslušný návrh věcného záměru, a že by měl být upravený
návrh předložen vládě do konce roku 2014. Na
závěr musí konstatovat, že do schválení takového koncepčního zákona není MS ČR v dané
věci příslušné. Do doby schválení takového
zákona je ve věci příslušné Ministerstvo vnitra,
které stanoví příspěvek za výkon přenesené
působnosti podle § 149 b) odst.3 a § 62 zákona
o obcích.
7. Poslední názor tedy vrací město do bodu 3, tj.
zpět na Ministerstvo vnitra.
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 9.3. 2015 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12.3. 2015 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 23.3. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26.3. 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

Letošní leden byl nejteplejší
za posledních šest let
Leden roku 2015
15 úspěšně
ú ěš ě navázal
á l na předchozí
ř d h í např.ř Ú
Ústíí nad
d LLabem
b
–V
Vaňov
ň +16,8°C,
16
Salzburg
měsíce, které byly z pohledu průměrné měsíční +22°C, tedy 3°C do překonání hranice letního dne.
teploty v Krásné Lípě nejteplejší od počátku měření V Krásné Lípě nebylo díky její poloze a stále přítom(2009). Letošní leden byl sice nejteplejším lednem né sněhové pokrývce oteplení tak vysoké, hodnota
od roku 2009, ale ve srovnání s loňským nabídl +10,5°C padla 10. 1. ve 14:15. Teplé počasí utnula
o poznání více zimního počasí. A to zejména v zá- ještě týž den mohutná studená fronta, která srazila
věrečné dekádě.
teplotu 11. 1. v 7:00 na hodnotu -0,8°C a zápornou
V letošním lednu jsme se dočkali nejen zimy ale i re- teplotu držela až do odpoledních hodin. Poté se
gulérního jarního počasí, byť ne tak výrazného jako začalo opět zvolna oteplovat a počasí začalo opět
jinde v ČR a střední Evropě.
připomínat spíše první dekádu, tzn. kladné teploty
V první dekádě panovalo oblačné počasí s klad- přes den, záporné přes noc. Rozdíl v denních a nočnými teplotami přes den a zápornými přes noc. ních teplotách byl maximálně 4°C.
V obou případech nejčastěji v těsné blízkosti nuly. Ve třetí dekádě se ochladilo na podnulové hodnoty
Sněhová pokrývka, která napadla koncem prosince i přes den (většinou kolem -1°C) a přidalo se sněžetak během dne pomalu odtávala.
ní, které do Krásné Lípy přineslo slušnou sněhovou
Velmi výrazné oteplení přišlo počátkem druhé de- nadílku.
kády. Na mnohých místech padaly teplotní rekordy
Leden 2015 - 2010
rok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru m/s
Úhrn srážek

2015
-0,2°C
10,5°C
-5,4°C
100%
78%
17,8 m/s
96,1 mm

2014
-0,8°C
7,6°C
-17,6°C
100%
64%
11,6 m/s
25,1 mm

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

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
-1,5°C
7,6°C
-13,0°C
100%
70%
15 m/s
73,2 mm

2010
-6,2°C
0,4°C
-22,2°C
100%
67%
17 m/s
55 mm

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše
blízké tel: 777 291 359

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
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

2012
-1,3°C
7,7°C
-15,8°C
100%
46%
19 m/s
94,2 mm

Počet dnů mrazových (minimální denní
teplota klesla pod 0,0°C) : 24
Počet dnů ledových (maximální denní
teplota nepřekročila 0,0°C): 8

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

2013
-3,2°C
7,2°C
-13,9°C
100%
56%
18,1 m/s
105 mm

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 hod.
sudý týden od 10:00 do 12:00 hod.
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.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 28.2. – 1.3. 2015 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 7. – 8. 3. 2015 MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I,
tel.: 412 519 624
- 14. – 15.3. 2015 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.

Poplatek za
komunální odpad
v roce 2015
Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa
a vlastníky 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
pobytem činí 492,- Kč na osobu. Poplatník, který
platí 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.
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Policejní sloupek
přehled za uplynulý
měsíc
Kradl v garáži
Do jedné z řadových garáží v Nemocniční ulici se
vloupal neznámý pachatel. Po překonání zámku
odcizil náhradní díly na vozidlo Seat Leon a ze zaparkovaného vozidla autorádio. Celkem způsobil
osmnáctitisícovou škodu.
Ošetřovatelka obrala seniorku
Oddechnout si mohou obyvatelé domova pro seniory v Krásné Lípě. Díky všímavosti personálu se
podařilo dopadnout dnes již bývalou ošetřovatelku, která zneužila důvěřivosti jedné obyvatelky
domova, které přímo na pokoji za jejími zády z peněženky odcizila šest tisíc korun. Krádež se naštěstí
podařilo zjistit chvíli před koncem její směny. Ženě
už nepomohl ani pokus uschovat část peněz v kuchyňce a pod tíhou důkazu se nakonec policistům
přiznala. Za krádež jí hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.
Za volantem se povzbuzoval pervitinem
V Masarykově ulici kontrolovali policisté vozidlo
Škoda Octavia a zjistili, že řidič má vysloven zákaz
řízení motorových vozidel na šestnáct měsíců za
to, že v minulosti řídil vozidlo pod vlivem návykové
látky. Tedy žádným překvapením nebyl ani opětovně pozitivní test na pervitin. Za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí může podezřelý očekávat
až tříletý test odnětí svobody a uložení dalšího zákazu řízení motorových vozidel.
Krvavá stopa zavedla policisty až domů k rváči
Výtržnictví, ke kterému došlo v nočních hodinách
v Tipsport baru v Pražské ulici vytáhlo do ulici
krásnolipské policisty. Muž z Krásné Lípy v opilosti udeřil skleněným půllitrem do temene hlavy
jednoho z hostů, kterému naštěstí způsobil pouze
drobné zhmoždění. Sám však skončil na zemi, kde
si zřejmě od rozbité sklenice pořezal obě ruce. Po
příjezdu policistů na místo, byl podezřelý policisty
vypátrán podle krvavé stopy až u dveří svého bytu,
kde již pro značnou ztrátu krve upadal do bezvědomí. Po procitnutí se ani k přivolaným záchranářům nechoval slušně. Neustálými vulgaritami zpříjemňoval službu zdravotníkům, kteří se mu snažili
pomoct. Za přečin výtržnictví mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období
minulého měsíce evidovali 17 trestných činů a 44
přestupků, z toho 23 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl
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Bioodpad

VÝBĚROVÉ 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. Více informací na www.krasnalipa.cz.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Oznamujeme občanům, že od dubna 2015 bude
opět probíhat svoz bioodpadu. Občané, kteří mají
zapůjčené hnědé nádoby na bioodpad z loňského
roku, je přistaví ke svému objektu. Ti občané, kteří
se chtějí nově zapojit do třídění bioodpadu, mohou
požádat o přistavení nádoby osobně, telefonicky
nebo mailem na radnici u pí. Jägrové (412 354 833,
jagrova@krasnalipa.cz) a to v termínu do 16. března
2015. Svoz bioodpadu bude vždy v lichém týdnu,
1x za 14 dní. Bioodpad mohou občané odevzdávat
i do sběrného dvora města Krásná Lípa.
(Ivana Jägrová)

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 pátek 17. dubna bude oficiálně vyhlášena sbírka „Kola pro Afriku“, kam budete moci
i tuto starší lékárničku donést. Sesbírané lékárničky
pak společně s koly poputují do Gambie. Tam ještě využitelný zdravotnický materiál udělá dobrou
službu. Děkujeme.

Město Krásná Lípa vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovní pozice – vedoucí finančního
odboru Městského úřadu Krásná Lípa.
Požadavky: ukončené VŠ studium (minimálně
bakalářské) ve finančním oboru, praxe na obdobné pozici min. 5 let v účetnictví ve veřejném
sektoru výhodou, praxe ve vedení výhodou
splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění splnění dalších předpokladů
podle ust. § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky,
České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů, velmi dobrá znalost práce na PC, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost, dobré
komunikativní a organizační schopnosti, zvláštní
odborná způsobilost na úseku daní výhodou,
osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích
úředníků a vedoucích úřadů územně samosprávních celků výhodou.
Nabízíme: nástup od 4/2015, 10. platová třída
podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, nařízení vlády č.137/2009 Sb.,
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 224/2014
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších
předpisů zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
Informace k obsahové náplni funkce: Vedení odboru, příprava rozpočtu města, daňová přiznání,
kapitálový rozpočet, sledování úvěrů a dotací,
spolupráce s peněžními ústavy, pojištění majetku města, řízení správy pohledávek města, správa organizačních složek města, zajištění finanční
kontroly a administrativní činnost.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené
obálce s označením: „Výběrové řízení – Vedoucí
FO – neotvírat“ do 27. 2. 2015 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo doporučeně poštou
na adresu:
Město Krásná Lípa, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA.
Více na www.kransalipa.cz

České Švýcarsko získalo
ocenění za podporu
cestovního ruchu
České Švýcarsko, o.p.s. získala 3. místo v kategorii
Region v České republice, který nejzodpovědněji podporuje cestovní ruch a to v prestižní anketě
odborných novin v oblasti cestovního ruchu TTG
Travel Awards, která se vyhlašuje více než 40 let ve
všech zemích, kde vychází TTG. Jedná se o známku nejvyšší kvality u nás i v Asii, Itálii nebo ve Velké Británii. Odborníci hodnotili především kvalitu,
zodpovědnost, opravdovost. Druhé místo obsadil
region Praha a vítězen této kategorie se stala Jižní
Morava. Cenu pro České Švýcarsko v Praze převzal
ředitel společnosti Filip Brodský a vedoucí Destinační agentury ČŠ Jiří Rak.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)
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Burza jarního a letního dětského
oblečení, vybavení a hraček
Ve dnech 13. až 14. března se v prvním patře Kulturního domu v Krásné Lípě uskuteční tradiční Burza
jarního a letního oblečení. Příjem věcí k prodeji:
pátek 13.3. od 16:00 do 18:00 hodin. Prodej se pak
uskuteční v sobotu 14.3. od 8:00 do 10:00 hodin.
Věci k prodeji přineste v pátek čisté, v rozumném
množství. Každá položka bude jednotlivě zanesena

do evidence, proto prosíme o trpělivost. Přijímáme
také věci, které chcete darovat zdarma. Přijímáme:
veškeré jarní a letní dětské oblečení, boty, kola, kolečkové brusle, odstrkovadla, autosedačky, hračky,
knížky a další věci vhodné pro děti. Burzu pořádá
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa za podpory
města Krásná Lípa.

Ze života hmyzu Českého Švýcarska
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 libovol-

nou 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.

Pobožnosti křížové cesty
v Loretě Rumburk
Období půstu před příchodem Velikonoc patří
v barokní sakrální památce Loreta Rumburk pobožnostem křížové cesty. V křížové chodbě Lorety
se v postním období konají každý pátek od 17.00
h. První pobožnost křížové cesty se uskutečnila 20.
února, poslední se uskuteční 27. března. Na Velký
pátek 3. dubna se v 15.00 hodin bude konat pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů.
Vlastní pobožnosti křížové cesty v postním období
v Loretě Rumburk pořádají i němečtí věřící z katolických farností v Sasku. Poutníci z města Ebersbach
- Neugesrdorf například do Lorety Rumburk zavítají v neděli 8. 3. 2015 v 15.00 hodin. Období půstu

Loreta
zaostřila
na Jizerky
V ambitu Lorety Rumburk jsou až
do 26. Března k vidění fotografie Jizerských hor. Ukazují krásu
Jizerských hor pohledem pozorných fotografů . Výstava „Zaostřeno na Jizerky 2014“ představuje výběr nejlepších snímků
ze čtvrtého ročníku fotografické
soutěže. Výstava návštěvníky zavede na známá i neznámá místa,
ukáže netradiční pohledy i poutavé ukázky z živočišné i rostlinné
říše. Fotografie mohou inspirovat
k výletu do Jizerek nebo ke koupi
kalendáře Zaostřeno na Jizerky
2015.
Výstava je v ambitu rumburské
Lorety přístupná od úterý do soboty od 9.00 do 16.00 h. Pořádá
ji Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Vstupné je 50
a 25 Kč.

před příchodem Velikonoc patří v barokní sakrální
památce Loreta Rumburk pobožnostem křížové
cesty. V křížové chodbě Lorety se v postním období konají každý pátek od 17.00 h. První pobožnost
křížové cesty se uskutečnila 20. února, poslední
se uskuteční 27. března. Na Velký pátek 3. dubna
se v 15.00 hodin bude konat pobožnost Svatých
schodů v kapli Svatých schodů. Vlastní pobožnosti
křížové cesty v postním období v Loretě Rumburk
pořádají i němečtí věřící z katolických farností
v Sasku. Poutníci z města Ebersbach - Neugesrdorf
například do Lorety Rumburk zavítají v neděli 8. 3.
2015 v 15.00 hodin.

Radnice
Galerie na schodech
Po cestě na městský úřad si můžete opět prohlédnout fotografie Miroslava Kováče. Tentokrát s portréty žen a dívek, které vám nebudou
neznámé.

Bez auta do Českého
Švýcarska, aneb
jarní exkurze 2015
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vás
srdečně zve na tři jarní odborné exkurze po Českém a Saském Švýcarsku s průvodcem Jiřím Rakem:
středa 11. března - Lužické hory: Chřibský vrch
- délka pěší trasy 10 km
- trasa Nádraží Mlýny - Javor - Chřibský vrch - Chřibská bus
středa 25. března - Horní Lužice: Valtenberg
- délka pěší trasy 12 km
- trasa Nádraží Neukirch West - Valtenberg - Oberlausitzer Bergweg - Severní
neděle 29. března - Saské Švýcarsko: Grosser
Zschirnstein
- délka pěší trasy 21 km
- trasa Dolní Žleb - Česká brána - Grosser Zschirnstein - Kohlbornstein - Krippen
Časy srazů účastníků exkurzí s průvodcem a organizátorem akce jsou uvedené na přiloženém plakátu.
Podrobné informace o každé exkuzi obdržíte při
přihlášení.
Na akce je NUTNÉ se dopředu přihlásit u Dany Štefáčkové osobně, na tel.: 777 819 198, e-mailem:
dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz nebo také
v Informačním středisku v Krásné Lípě. Kapacita
účastníků na každé exkurzi je 30 osob, pro přihlášené účastníky exkurze zdarma.

Domeček Na Kopečku
Rumburk - program
na březen
Středa 4.3. - 19:00
„Jakou řečí mluví Pánbůh…“
Dokument o příběhu horského hospodáře
Friedricha Kneifela z Velké Úpy svérázným způsobem popisuje historické zvraty minulého
století v pohraničí.
Středa 11.3. - 19:00
„Koncert Jiřího Poutníka“
Po čase k nám opět zavítá muzikant a básník
Jiří Poutník z Prahy a z Bönichsových bud. Z Krkonoš. Zhudebněná poezie, klidná i vášnivá
harmonie jeho skladeb, originální zpěv a především hloubka myšlenek v jeho textech.

Dřevomalby

Tomáše Záborce
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.

26. února 2015
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BĤEZEN 2015
Garfieldĭv festival humoru

Nedĕle 1.3.
1400 hodin

x

x
x
x

Svĕtový festival humoru se blíží a Garfield je
pĥipraven vyhrát jako každý rok. Jeho
pĥítelkynĕ by si však tentokrát pĥála zmĕnu.
ANIMOVANÝ. 76 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné 40,- KĆ.

Vetĥelec
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-fi
se Sigourney Weaver v roli stateĆné
Ripleyové, která na vesmírné lodi bojuje
s hrĭznou bytostí z neznámé planety.
x SCI-FI, HORROR. 117 minut.
x Nevhodné pro mládež do 12 let.
x Vstupné 60,- KĆ.
x

Stĥeda 11.3.
1900 hodin

Kráska a zvíĥe
x

Nedĕle 22.3.
1400 hodin
x
x
x

Žil jeden kupec, který má dceru Krásku.
Jednoho dne ztracen uprostĥed lesa objevil
hrad plný bohatství, který patĥí Zvíĥeti. Zvíĥe
požaduje smrt kupce, Kráska se ale rozhodne
obĕtovat místo milovaného otce....
FANTASY. 112 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné 40,- KĆ.

Pojďte si s námi hrát

do Domu Českého Švýcarska

15. 3. 2015
Přijďte si do Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě vyzkoušet nejnovější
společenské hry, hlavolamy a originální hry s ekologickou tema kou.
Zábavu si užije celá rodina. Připraveni jsme na všechny věkové kategorie.
Otevřena je i expozice České Švýcarsko—život, tajemství, inspirace.
Akce bude probíhat od 10.00 do 16:00 hodin.

Století Miroslava Zikmunda
Stĥeda 25.3.
1900 hodin

x

x
x
x

Všichni znají dvojici slavných cestovatelĭ –
Zikmunda a Hanzelku. Všichni znají jejich expedice
a knihy. Nikdo neví, jaký žili život. Legendární
dvojici spojuje pĥátelství pĥetrvávající i po smrti.
DOKUMENT. 97 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné 60,- KĆ.

Zmĕna programu vyhrazena
Tel.:777 184 083, Pražská 960/24, Krásná Lípa,
www.krasnalipa.cz

Vstupné zdarma

Hry pro děti zapůjčily společnosti:
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Zimní koupání v krásnolipské
otužilecké plovárně
Stejně jako v loni i letos si otužilci dali dostaveníčko v krásnolipské otužilecké plovárně. V neděli 15.
února v odpoledních hodinách se otužilci spolu
s několika přihlížejícími sešli u Cimráku. Po měření teplot (teplota vzduchu celé 4 stupně a voda
o stupeň méně) se plavci vrhli do vody bazénku

v ledu a po koupání následoval v družném hovoru
šálek teplého čaje. Děkujeme otužilcům i divákům
za návštěvu a příjemné, trochu netradiční, nedělní
odpoledne. Několik fotografií k článku najdete ve
fotogalerii na www.krasnalipa.cz nebo na facebookovém profilu města.

Masopustní
maškary ovládly
město
Sobota 14 února v Krásné Lípě patřila po roce opět
masopustním maškarám. Po udělení povolení
k tropení taškařic zastupitelem Mgr. Milanem Sudkem se průvod od Domu Českého Švýcarska vydal
na obchůzku městem. Mj. navštívil faru, Resort
Lípa, dětský domov, Smíšenku u Olinky, lékárnu
a další… Děkujeme folklorním souborům Lužičan
a Dykyta, všem, kteří nezištně připravili pohoštění,
maskám, muzikantům a dalším, kteří se k průvodu
přidali. Další fotografie najdete ve fotogalerii na
www.krasnalipa.cz.

Soutěž Sněhuláci pro Afriku
Nejen stavbou sněhuláků ze sněhu, ale také výtvarnou soutěží, při níž vznikali další sněhuláci z nejrůznějším materiálů, se krásnolipští školáci a děti
z mateřinek připojili k celostátní akci Sněhulák pro
Afriku. Vyhodnocení výtvarné soutěže se uskutečnilo během nedělní divadelní pohádky Cirkus na
kolečkách, se kterou do Krásné Lípy přijelo divadélko Koloběžka z České Lípy. Soutěž byla určena

dětem předškolního a školního věku a technika
výroby sněhuláka nebyla nijak omezena. Vybrat ty
nejhezčí nebylo nejjednodušší, přesto se tak nakonec stalo. Mezi oceněnými byla Nela Churáčková
a Anička Steklá z MŠ Motýlek, Sofinka Hlavatá z MŠ
Sluníčko, žáci z I.B, III. A a B a žáci 8. B. Všechny práce
si přítomní mohli prohlédnout v přísálí kulturního
domu, kde byly vystaveny.

Krásnolipské folklorní soubory Lužičan a Dykyta
děkují všem krásnolipským hospodyňkám a navštíveným organizacím za pohoštění při krátkém
zastavení v rámci konání letošní masopustní obchůzky naším městem. Děkujeme i všem ostatním, kdož nám vyšli vstříc při zajištění technické
pomoci a těm, kdož si našli čas a podpořili nás
i svojí účastí při obchůzce. J.P.Škoda, FS Dykyta.

Naše lyžování
Už dvakrát jsme byli na lyžařských výletech určených jak pro ostřílené lyžaře, tak pro úplné nelyžaře. Vždy jsme měli sraz u školy, kde jsme naložili
lyže, boty a helmy do školního auta a vydali se na
náměstí, abychom autobusem dojeli až ke sjezdovce v Horním Podluží.
Poprvé nebylo moc příznivé počasí. Mrholilo a byla
pořádná mlha. Ale i přes nějaké ty pády to bylo
super. Zato ve čtvrtek bylo krásně. Svítilo sluníčko,
a i když byla sjezdovka trochu zmrzlá, lyžovalo se
úžasně. Zkrátka to byly moc fajn dny. I já, jako nelyžařka, už tak nějak zvládám základy lyžování a za
to všechno bych chtěla poděkovat našim učitelům
Jakubovi Damnitzovi a Haně Hořeňovské.
(Za skupinu dětí ze ZŠ Dana Caklová, VIII. B)
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Evropský den obětí trestných činů
Evropský den obětí trestných činů byl vyhlášen v souvislosti s podpisem Charty práv
obětí ve Velké Británii dne 22. 2. 1990 a má
pomoci zvýšit obecné povědomí o této problematice včetně možné pomoci a podpoře
obětí.
Slovní spojení „oběť trestného činu“ představuje pojem, který do nedávna naše legislativa neznala. „Toto spojení definuje až
zákon o obětech trestných činů, který nabyl
účinnosti v dubnu roku 2013. Podle tohoto
zákona každou osobu, která se cítí být obětí
trestného činu, je třeba považovat za oběť,
nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela
zjevně o zneužití postavení oběti. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel
zjištěn nebo odsouzen,“ uvedla Pavla Radová z Probační a mediační služby.
Zmíněný zákon přináší nejen jasnou definici, kdo je obětí trestného činu a jaká má tato
oběť práva, ale rozšiřuje také možnosti poskytování služeb této cílové skupině, resp.
jejich financování. Advokáti a poskytovatelé služeb obětem trestných činů se mohou
zapsat do registru poskytovatelů pomoci
této cílové skupině. Automaticky jsou zde
zapsána také všechna střediska Probační
a mediační služby. Ve Šluknovském výběžku
v tomto registru příliš poskytovatelů nenajdeme. Jediný poskytovatel služeb, který
pokrývá celé území ČR, je právě Probační
a mediační služba. Právní informace jsou
poskytovány celkem na 78 pracovištích
této státní instituce. V Rumburku, Krásné
Lípě a Děčíně je navíc realizován specializovaný projekt „Proč zrovna já?“, v rámci
nějž mohou oběti získat zdarma kvalifikovanou pomoc prostřednictvím poradenství
a doprovázení. Projekt „Proč zrovna já?“ je
spolufinancován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu.
Za dobu fungování projektu bylo poradnami pro oběti trestných činů v České republice poskytnuto na osm tisíc konzultací
obětem násilných, majetkových i jiných
trestných činů. Jen ve Šluknovském výběžku
službu využilo na 150 klientů. Někteří z nich
se na specializované poradny obrátili opakovaně, nebo službu využívají dlouhodobě.
Nejednalo se však jen o poskytnutí praktických informací z průběhu trestního řízení

či náhrady škody, ale byl zde též nezbytný
prostor pro sdílení pocitů a obav, které oběti mohou pociťovat. V rámci projektu „Proč
zrovna já?“ jsou poskytovány také doprovody k úkonům trestního řízení a k podání
vysvětlení. „Oběť trestného činu tak získává
potřebnou podporu, aby se s dopady nepříjemného zážitku mohla lépe vyrovnat.
Obecně přetrvává u laické veřejnosti i u části profesionálů mýtus, že obětí trestného
činu je pouze osoba, která byla poškozena
násilnou či zvlášť závažnou trestnou činností, a oběť například krádeže či vloupání
si zvýšenou pozornost nezaslouží. V praxi se
však ukazuje, že i trestná činnost, která se
může zdát bagatelní, může mít dalekosáhlé důsledky na život oběti. Může znamenat
ztrátu jakýchkoli jistot a pocitu bezpečí,
nastolení všudypřítomné úzkosti a dezorientace. V konečném důsledku může trestný
čin znamenat nastartování závažných změn
v životě oběti v oblasti psychické, sociální
i ekonomické,“ dodává koordinátorka projektu „Proč zrovna já?“ Pavla Radová.
V případě, že se cítíte být obětí jakéhokoli
trestného činu - byli jste okradeni, přepadeni, je na vás pácháno násilí, není plněna vyživovací povinnost apod. - můžete se obrátit
na tyto poradny:
Probační a mediační služba Rumburk
Lužické nám. 387 (vchod mezi květinkou
a pekařstvím, 1. patro) Rumburk
poradenské hodiny: pondělí 8 – 10 hod.,
středa 14 – 16 hod. (Osobní konzultaci je
možné dojednat předem i mimo tyto otevírací hodiny), tel.: 412 332 664, 412 333 021,
734 362 948
e-mail: mbarak@pms.justice.cz, pkleprlikova@pms.justice.cz
„Poradna v kostce“ - Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace, Masarykova 1094/4,
Krásná Lípa
poradenské hodiny: pondělí od 9:30 do 18
hod., (15 -17 hod. pro neobjednané)
úterý od 7 do 15:30 hod., (09 -11 hod. pro
neobjednané), středa od 7 do 15:30 hod.,
(13 -15 hod. pro neobjednané), Osobní konzultaci je vhodné dojednat předem, tel.: 412
354 839, 777 925 302
e-mail: poradna@krasnalipa.cz
Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

Co je Probační a mediační
služba?
Probační a mediační služba je organizační složkou státu, spadající do rezortu Ministerstva
spravedlnosti, která již od roku 2001 organizuje výkon a kontrolu alternativních trestů, v souvislosti s tím se také věnuje obětem trestných činů v průběhu trestního řízení. S cílem rozšířit
možnosti pomoci obětem realizuje projekt poskytování odborného poradenství pro oběti
trestných činů se symbolickým názvem „Proč zrovna já“. Tento projekt je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Oběti trestných činů mohou zdarma a anonymně získat
podporu a poradenství v oblasti trestního řízení a informovat se např. o způsobech podání
trestního oznámení, nebo o uplatnění nároku na náhradu škody. Služba je realizována ve
40 městech České republiky a umožňuje obětem trestných činů lépe se vyrovnat s dopady spáchaného trestného činu, a to prostřednictvím telefonického, e-mailového i osobního
poradenství a doprovázení k úkonům trestního řízení či na úřady. Veškeré služby Probační
a mediační služby jsou bezplatné.



Klubpropodnikavéženy–podnikání
KomunitnícentrumKostkaKrásnáLípaproVásnabƎezenpƎipravilo:


VyprávĢnísúspĢšnoupodnikatelkou

KomunitnícentrumKOSTKA

3.3.2015od16.00hodin



VyprávĢnís úspĢšnoupodnikatelkou
KomunitnícentrumKOSTKA
10. 3. 2015 od 16.00 hodin






VyprávĢnísúspĢšnoupodnikatelkou

KomunitnícentrumKOSTKA


17.3.2015od16.00hodin
Na jednotlivé akce se mƽžete pƎihlásit na telefonním ēísle 777360179 nebo osobnĢ pƎímo
vkomunitnímcentru.



Klubpropodnikavéženy–tvoƎení
KomunitnícentrumKostkaKrásnáLípaproVásnabƎezenpƎipravilo:


ŠitíkreativníchpolštáƎkƽ

KomunitnícentrumKOSTKA

5.3.2015od17.00hodin


Kurzjógy
KomunitnícentrumKOSTKA
12. 3. 2015 od 17.00 hodin






Výrobaoriginálníchrámeēkƽ

KomunitnícentrumKOSTKA

19.3.2015od17.00hodin

Cvičení s miminky
od 3 do 6 měsíců

Společné cvičení rodičů s miminky zaměřené na celkový rozvoj dítěte v souladu
s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem pod vedením vyškolené lektorky
PhDr. Jany Votápkové dle metodiky Evy Kiedroňové.
Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk´.
Převalil ho na záda,
a tááákle kopal nohama.

Pro koho:
Pro rodiče s dětmi od 3 do 6 měsíců
Kde:
Mateřské centrum Beruška
Komenského 8, Krásná Lípa

Leze žába po žebříku, natahuje elektriku.
Nejde to, nejde to, necháme to na léto.

Kdy:
Od 2. března každé pondělí od 8 do 8.30
Za kolik:
Jednotlivá lekce 55 Kč
Permanentka 4+1 200 Kč

Slon si dupne – hopsasa,
v lese strom se otřásá.
Slon si dupne – hopsa hej,
na nosík mu nesahej!

Správnou manipulací
podporujeme zdravý vývoj dítěte.
Přihlášky na telefonu +420 777 576 698 (instruktorka PhDr. Jana Votápková), více informací na www.komunitnícentrum.com
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USNESENÍ

z 4. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 2. 2015
I. Hlavní program
Rozpočet města na rok 2015 - Usnesení RM č. 4 – 01/2015
RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2015 a schvaluje jeho
zveřejnění po zapracování připomínek a úprav a předložení ZM ke
schválení.
Jmenování vedoucího OVIŽP - Usnesení RM č. 4 – 02/2015
RM jmenuje na návrh tajemnice MěÚ vedoucím odboru výstavby, investic a životního prostředí Městského úřadu Krásná Lípa Ing. Petra Simandla, bytem Rolnická 377, Rumburk s účinností od 1. března 2015.
Zrušení koncesního řízení - Usnesení RM č. 4 – 03/2015
RM rozhodla o vyloučení uchazeče Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,
IČ 49099451, který jako jediný podal nabídku v koncesním řízení na
výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Krásná Lípa,
pro nesplnění zadávacích podmínek.
RM ruší koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářského
majetku města Krásná Lípa a zároveň schvaluje vyhlášení nového
koncesního řízení bez změny zadávacích podmínek.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 978, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 4 – 04/2015
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 978 o výměře 1701 m2,
k. ú. Krásná Lípa (dle GP č. 1833-150/2014 nově vzniklá p. p. č. 978/2,
k. ú. Krásná Lípa) za účelem výstavby rodinného domu Pavlu a Lence
Vohryzkovým, Havlíčkova 580/6, Krásná Lípa za cenu 39 030 Kč (do
základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 15 030 Kč). Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude realizován
podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve
vlastnictví města Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 151/2 a části st. p. č. 123, vše k. ú.
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 4 – 05/2015
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 151/2 o výměře 31 m2
a části st. p. č. 123 o výměře 1 m2, vše k. ú. Krásná Lípa (dle GP č. 1827123/2014 nově vzniklá p. p. č. 151/3, k. ú. Krásná Lípa) za účelem
zřízení zahrady Karlu a Aleně Šlengrovým, Střelecká 71/3, Rumburk
za cenu 640 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 552/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 4 – 06/2015
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 552/1 o výměře 144
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Alžbětě Schánilcové, bytem Emilie Hyblerové 527/2, Praha za cenu 2 160 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej částí p. p. č. 659/6, p. p. č. 659/7 a p. p. č. 659/8, vše k. ú.
Krásný Buk - Usnesení RM č. 4 – 07/2015
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 659/6 o výměře 359
m2, části p. p. č. 659/7 o výměře 125 m2 a části p. p. č. 659/8 o výměře
73 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Daně Ellederové,
Fr. Křížka 14, Praha za cenu 70 760 Kč za podmínky zřízení věcného
břemene vedení vodovodního potrubí pro manžele Uhlíkovy v termínu do 1 roku od podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Pronájem p. p. č. 659/6 a p. p. č. 659/8, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 4 – 08/2015
RM schvaluje pronájem p. p. č. 659/6 o výměře 609 m2 a p. p. č. 659/8
o výměře 296 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Jiřímu Špačkovi, Kubišova 59, Praha.
Expozice České Švýcarsko - Usnesení RM č. 4 – 09/2015
RM se seznámila s žádostí o. p. s. České Švýcarsko o vydání souhlasného stanoviska k navrhovaným úpravám v Expozici České Švýcarsko - život, tajemství, inspirace, která je umístěna v objektu Křinické náměstí
1161/10. RM schvaluje navrhované úpravy Expozice ČŠ na náklady o.
p. s. České Švýcarsko, dle předloženého návrhu za podmínky, že před
realizací budou navrhované úpravy projednány v RM.
Byty - pronájem - byt č. 36, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 4 – 10/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 36, Nemocniční 1137/6 Květě Kubátové
bytem Komenského 568/5, 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, část 5. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Pronájem bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou, Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa - Usnesení RM č. 4 – 11/2015
RM schvaluje pronájem bytu č 10, Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa
paní Janě Novákové, Křižíkova 667/28, Krásná Lípa.
Pronájem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa - Usnesení RM č. 4 – 12/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 7, Nemocniční 1148/12 paní Jiřině Nachtmannové, Frindova 979/4, Krásná Lípa.

III. Různé
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 4 – 13/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1093/4 o výměře 436 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 650/2o výměře 336 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 650/3 o výměře 385 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 11/1 o výměře 2495 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 626 o výměře 2442 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 3/1 o výměře 14480 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 9 o výměře 1400 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 260 o výměře 4845 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 294/3 o výměře 754 o výměře 754 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
část p. p. č. 258/1 o výměře 1963 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
část p. p. č. 354/1 o výměře cca 390 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 554/1 o výměře 516 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Směna - prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 4 – 14/2015
RM vyhlašuje záměr obce směnit resp. prodat pozemky:
část p. p. č. 1020 o výměře cca 1300 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1019/1 o výměře 484 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1029/1 o výměře 931 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1031/3 o výměře 697 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1029/2 o výměře 467 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1030 o výměře 180 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 694/4 o výměře 2165 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 694/1 o výměře 127 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1031/1 o výměře 266 m2, k. ú. Krásný Buk.
Prodej pozemku - vyhlášení - Usnesení RM č. 4 – 15/2015
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek:
část st. p. č. 263 o výměře cca 80 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Převod části p. p. č. 1749/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 4 – 16/2015
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části p. p. č. 1749/1
o výměře 1014 m2, k. ú. Krásná Lípa od Státního pozemkového úřadu
pro veřejně prospěšnou stavbu.
Pořádková služba, prevence kriminality
Usnesení RM č. 4 – 17/2015
RM schvaluje rozsah a zajištění pořádkové služby a prevence kriminality pro rok 2015 dle přílohy.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 4 – 18/2015
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle
předloženého návrhu.
Byty - pozastavení vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 4 – 19/2015
RM schvaluje pozastavení záměru obce uvedeného v usnesení RM č.
59-13 z 2. 4. 2014 pronajmout byt č. 5, Masarykova 993/2, do doby
ukončení rekonstrukce bytu.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Nemocniční 952/18
Usnesení RM č. 4 – 20/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2, Nemocniční 952/18.
Byt I. kategorie o velikosti 2 + 1 (52,17 m2, sazba 30,46 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.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 4 – 21/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 1, Masarykova 1094/4 o velikosti 83,30 m2. Podmínkou pronájmu je zajištění
provozu ordinace praktického lékaře. Prostor má bezbariérový přístup.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Nový
nájemce uhradí vložené investice do rekonstrukce nebytových prostor
stávajícímu nájemci.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 4 – 22/2015
RM schvaluje pojistné smlouvy č. 2015/41/19-70 (č. 5609083328) a č.
2015/41/19-69 (č. 5609083339) pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - městu Krásná Lípa se
společností Kooperativa pojišťovna, a. s.
Žádost o dotaci - rekonstrukce závlahy fotbalového hřiště
Usnesení RM č. 4 – 23/2015
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na rekonstrukci závlahy
fotbalového hřiště z programu 133510 - Státní podpora sportu pro rok
2015 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Deklarace zájmu na řešení železničního spojení
Usnesení RM č. 4 – 24/2015
RM schvaluje připojení města Krásná Lípa k Deklaraci zájmu na řešení
železničního spojení Českého Švýcarska s Libercem a severovýchodními Čechami.

Výběr dodavatele služeb na svoz odpadu
Usnesení RM č. 4 – 25/2015
RM schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky Zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů na katastrálním
území města Krásná Lípa a jeho místních částí, společnost EKO servis
Varnsdorf a. s., IČ 25042149, Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf, dle
předloženého návrhu hodnoticí komise.
Žádost o příspěvek - Usnesení RM č. 4 – 26/2015
RM neschvaluje žádost o příspěvek Klubu českých turistů odbor Rumburk.
Doména - Usnesení RM č. 4 – 27/2015
RM schvaluje Smlouvu o úplatném převodu práv držitele doménového
jména a dohodu o správě doménového jména č. 2015/19/13 - 68 mezi
městem Krásná Lípa a Ing. Radkem Andršem, Nová 1050/34, Rumburk
a Ing. Liborem Petrem, Pražská 2955, Varnsdorf.
Amari - terénní práce 2015 - Usnesení RM č. 4 – 28/2015
RM bere na vědomí Dodatek k žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce 2015.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Usnesení RM č. 4 – 29/2015
RM schvaluje smlouvu č. 2015/19/15-66 o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti - věcného břemene na vedení zemního kabelu v pozemku
p. p. č. 2957/1, k. ú. Krásná Lípa, pro objekt č. p. 545 v ul. Křižíkova
s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín.
Přehled plateb místních poplatků - Usnesení RM č. 4 – 30/2015
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lázeňský
nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného
prostranství uhrazených v roce 2014.
Daňové plnění za rok 2014 - Usnesení RM č. 4 – 31/2015
RM bere na vědomí daňové plnění za rok 2014.
Sociální bydlení - uzavření smlouvy
Usnesení RM č. 4 – 32/2015
RM projednala návrh organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. na provozování sociálního bydlení v budově Kyjovská č. p. 643 a nedoporučuje
tuto doplňkovou činnost realizovat.
RM neschvaluje uzavření smlouvy na zajištění správy nemovitosti Kyjovská č. p. 643, Krásná Lípa mezi Kostka Krásná Lípa p. o. a společností
MUROM, a. s., Praha, která je vlastníkem dané nemovitosti.
RM doporučuje ZM zakázat v souladu s čl. VI bodem 4. úplného znění
Zřizovací listiny Kostka Krásná Lípa, p. o. této příspěvkové organizaci
doplňkovou činnost - správa nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů, než města Krásná Lípa a jeho příspěvkových organizací a zprostředkovávání sociálního bydlení v těchto nemovitostech.
Zpráva o činnosti městské knihovny
Usnesení RM č. 4 – 33/2015
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2014.
Zpráva o činnosti kulturního domu
Usnesení RM č. 4 – 34/2015
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti kulturního domu za rok 2014.
RM děkuje kulturní pracovnici Šárce Peškové za vedení kulturního
domu a za realizaci kulturních akcí ve městě.
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 4 – 35/2015
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na konání
Maškarního bálu Tolštejnského panství dne 27. 2. 2015 Místní akční
skupině Šluknovsko, Varnsdorf.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na březen
2015 - Usnesení RM č. 4 – 36/2015
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na březen 2015.
Zpráva o plnění úkolů z 2. RM - Usnesení RM č. 4 – 37/2015
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 2. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3. 2. 2015,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 5. 2. 2015,
- Zápis Komise výstavby a životního prostředí ze dne 3. 2. 2015,
- Zápis z Kulturní komise ze dne 2. 2. 2015,
- Zápis Komise zdravotně sociální 11. 2. 2015.
Informace
RM projednala následující informace:
- Hospodaření SPRŠ k 31. 12. 2014,
- Lípa Musica - mezinárodní hudební festival,
- Výpověď vedoucího FO.

Jana Drobečková

Jan Kolář
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