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Čtvrtek 4. Června
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Omezení pro turisty z důvodu likvidace
lesního požáru
Z důvodu likvidace lesního požáru je pro návštěvníky do odvolání uzavřena žlutě značená
turistická cesta od rozcestí „Královský smrk“
u Dolského můstku k lávce u Dolského mlýna.
Jako náhradní variantu lze k výletu k Dolskému mlýnu směrem od Jetřichovic využít neznačenou cestu kolem tzv. Okrouhlíku. Žlutě
značená cesta bude s největší pravděpodobností uzavřena delší dobu (řádově týdny až
měsíce). Žádáme všechny návštěvníky, aby
při pohybu v okolí Dolského mlýna dbali zvýšené opatrnosti a respektovali výše popsaná
omezení vstupu a pokyny zasahujících hasičů
a pracovníků správy NP. Děkujeme za pochopení
P.S. Přístup k Dolskému mlýnu směrem od Kamenické Stráně a Srbské Kamenice k Dolskému mlýnu není nijak omezen.
(Mgr. Richard Nagel,
Správa NP České Švýcarsko)

Rekonstrukce 105 let
starého vodovodu
v Krásné Lípě
V rámci investiční akce v současné době provádí Severočeské vodovody a kanalizace výměnu tří nevyhovujících úseků vodovodu, na které je připojeno
přibližně 90 obyvatel. Celková délka rekonstruovaného vodovodu je 847,7 metrů. Stavbu provádíme
v časové koordinaci s naplánovanou obnovou povrchů komunikace ve správě SÚS Ústeckého kraje.
Stávající vodovod je tvořen úseky potrubí z různých
materiálů a velmi rozdílného stáří. Zatímco polyetylénový vodovod z roku 2004 je v dobrém stavu,
tři úseky ocelového potrubí o vnitřním průměru 80
a 100 mm z roku 1910 musí být vzhledem ke svému
stáří, špatnému technickému stavu a poruchovosti
vyměněny. Jde o úsek od křižovatky Varnsdorfská
x Masarykova ve směru na Studánku, úsek od křižovatky Varnsdorfská x Sokolská ve směru na Studánku po č. p 47, a úsek od křižovatky Varnsdorfská
x Polní ve směru na Studánku.
Stavební práce jsou v plném proudu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do
15. června 2015.
Další podrobnosti o stavbě najdete na webu:
http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/v-krasne-lipe-ve-varnsdorfske-ulici-vymenujeme-poruchovy-vodovod-z-roku-1910.html
(Jiří Hladík, SVS)

Příští číslo Vikýře
vyjde za dva týdny

Slavnostní setkání
představitelů obcí
a měst Litoměřické
diecéze
Slavnostní setkání představitelů obcí a měst
Litoměřické diecéze se v minulém týdnu
uskutečnilo v biskupské rezidenci v Litoměřicích. Město Krásná Lípa zastupoval starosta
Jan Kolář. V osobním rozhovoru vzpomněl
s úsměvem Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, výborné krásnolipské pivo, které u nás
na podzim při své návštěvě ochutnal.
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 15.6. 2015 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 18.6. 2015 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 29.6. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2.7. 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
Letní svoz odpadových nádob, který začal 1. dubna 2015 - známky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství a Poradna pro oběti
trestné činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 9:30 – 18:00
St 7:00 – 15:30
Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na:
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše
blízké tel: 777 291 359
T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
Po-Pá 13.00-17:00 volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle
Sociálně aktivizační služby aktuální nabídky
pro rodiny s dětmi
tel: 412 354 844
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
Retrostipendijní program
tel: 777 974 583
tel: 775 708 087
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

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Mezinárodní konference
v Kottmaru
Na téma Architektura ve vesnicích – evropské
kulturní dědictví a potenciál rozvoje se v Obercunnersdorfu, obci Kottmar ve dnech 29.-31. května
uskutečnila mezinárodní konference, které se za
Krásnou Lípu zúčastnila místostarostka Jana Drobečková a tajemnice Lucie Hanková. Za o.p.s. České Švýcarsko přednesl příspěvek Jiří Rak na téma
podstávkové domy a jejich tradice, vývoj a význam
nejen pro Krásnou Lípu. Konference se zúčastnilo
mnoho zainteresovaných zástupců, zejména z Německa, Polska, Slovenska, Anglie a Francie. Všichni měli společné téma – čerpat zkušenosti našich
předchůdců a využívat je nejen pro současnost, ale
hlavně pro naše budoucí generace.

Nejaktivnější klub seniorů
Ústeckého kraje
Krajská rada seniorů Ústeckého kraje vyhlašuje
soutěž NEJAKTIVNĚJŠÍ KLUB SENIORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE. Přihlášky zasílejte do 15. června 2015.
Zúčastnit se mohou všechny seniorské organizace
působící v Ústeckém kraji, které pořádají pro své
členy volnočasové a jiné aktivity.
Přihlášky s popisem činnosti vašeho klubu zasílejte
na adresu: Vilma Svobodová, Krátká 1427, 440 01
Louny. Na obálku viditelně napište: „Soutěž o nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje“.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěla poděkovat učitelkám z MŠ Sluníčko. Za jejich profesionální a milý přístup k dětem, ale i rodičům. Na synovi, který chodí velice
rád do této školky, vidím jejich zodpovědnou práci. Dusková J.

UPOZORNĚNÍ
V termínu od 2. 6. 2015 do 31. 7. 2015 bude probíhat rekonstrukce střechy kaple na hřbitově v
Krásné Lípě, v případě návštěvy hřbitova dbejte
zvýšené opatrnosti.

Kancelář senátora za Děčínsko
Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin. Nebo po
dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607,
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

Kostka hledá pradlenu / žehlířku
Kostka Krásná Lípa přijme do prádelny Kolíček
jednu pracovnici/pracovníka na místo pradlena/
žehlířka. Pouze uchazeče o zaměstnání v evidenci
UP. Hlaste se na 777 291 400.

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.

Hraniční kontroly
íří í do
d Německa
Ně
k mohou
h
Turistéé mířící
být ažž do
15. června na hranicích znovu kontrolovány. K tomuto kroku dospěl německý ministr vnitra Thomas
de Meziere v souvislosti s konáním summitu G7.
Hraniční kontroly budou probíhat náhodně po celé
délce německého území česko-německé hranice.

Nejaktivnější klub seniorů
Ústeckého kraje
Krajská rada seniorů Ústeckého kraje vyhlašuje
soutěž NEJAKTIVNĚJŠÍ KLUB SENIORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE. Přihlášky zasílejte do 15. června 2015.
Zúčastnit se mohou všechny seniorské organizace
působící v Ústeckém kraji, které pořádají pro své
členy volnočasové a jiné aktivity.
Přihlášky s popisem činnosti vašeho klubu zasílejte
na adresu: Vilma Svobodová, Krátká 1427, 440 01
Louny. Na obálku viditelně napište: „Soutěž o nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje“.

S tichou bolestí v srdci, s vděčností za
společně prožitá léta a v naději na shledání
v Božím království, dáváme na vědomí, že
dne 21.05.2015 nás opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička
paní INGRID SCHNITTNEROVÁ rozená
KÖGLEROVÁ, dcera Rudolfa Köglera
– zakladatele naučné stezky
a tvůrce geologické mapy.
Rozloučení proběhne dne 20.06.2015
v 15,00 hodin v evangelickém kostele ČCE
Rumburk – Krásnolipská.
Jménem rodiny Helmut Schnittner,
děti a vnoučata.

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

- 6. – 7. 6. 2015 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI,
tel.: 737 501 440
- 13. – 14. 6. 2015 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 20. – 21. 6. 2015 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI,
tel.: 412 539 928
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.
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Nakupujte srdcem,
pomůžete Kostce

Loni jsme odevzdali k recyklaci 200 televizí,
38 monitorů a 850 kg drobného elektra
Snaha recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Krásná Lípa obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s námi dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že v loňském roce jsme
vytřídili 200 televizí, 38 monitorů a 850,00 kg drob-

ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 57,84 MWh elektřiny, 2 158,27 litrů ropy, 266,26 m3 vody a 2,73 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 13,81 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 50,92 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Podpořte Kostku při každém nákupu na internetu - nakupujte srdcem.
Při nákupu přes internet můžete zajistit finanční
podporu Kostky a nestojí to nic navíc! Své oblíbené obchody navštivte přes GIVT http://givt.cz/
Jednoduše vyberte, kterou organizaci podpoříte
a pak už se můžete věnovat svému nákupu.
Kostka získané finanční prostředky použije na
pomoc potřebným, zejména dětem. Děkujeme
za Vaši podporu, Vážíme si jí.
Co je GIVT?
Nakupujte ve svých oblíbených e-shopech – část
peněz z vašeho nákupu věnujte na charitu nebo
podporu vašeho oblíbeného sportovního klubu,
zájmové či kulturní organizace. Nestojí to nic navíc!
GIVT je internetový projekt, který umožňuje
přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a my z vašeho nákupu zasíláme vámi
zvolené organizaci část peněz z vaší útraty.
Zvolte si svůj oblíbený sportovní klub, kulturní
organizaci, charitu nebo zájmovou skupinu. Vyberte si na našich stránkách internetový obchod,
kde běžně nakupujete. Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet
zvolené neziskové organizace!
Odkud se berou peníze na podporu?
Je to jednoduché. Internetové obchody nám
platí za každý nákup zákazníka, kterého k němu
přivedeme přes webovou stránku GIVT. 50 %
a více z této sumy posíláme na podporu vámi
zvolené organizace.
(Volfová Hana)

Fungující rodina 2015

Na podporu rodinám ze Šluknovského výběžku,
jež se ocitly v krizi, která by mohla vyústit v odebrání dítěte či dětí do ústavní péče je určen projekt,
který od počátku dubna realizuje CEDR - komunitní centrum. Hlavním cílem projektu „Fungující
rodina 2015“ je zajištění bezpečného vývoje dětí
a mládeže do 18 let ze sociálně znevýhodněných
rodin z regionu Šluknovského výběžku. Úspěšné
naplnění tohoto cíle povede v regionu ke zvýšení
poměru výchovy dětí a mládeže v prostředí rodiny
na úkor ústavní péče. Součástí projektu je rozšíření
týmu terénních pracovníků organizace o odborné
terénní pracovníky – mediátory, kteří poskytnou 20
rodinám se sociálním hendikepem asistenci a poradenství směřující k zvýšení rodičovských kompetencí. Současně budou dle potřeby mediátoři
převážně v přirozeném prostředí rodiny podporovat děti v předškolní a školní přípravě, rodiče s dětmi budou zapojeni do skupinových aktivit (např.
arteterapie) a rodinám budou připraveni pomoci
v překonávání obtíží též odborní terapeuti. V rámci
projektu budou realizovány motivačně aktivizační
výjezdy podporující úspěšné začlenění rodin se sociálním hendikepem do společnosti.
Projekt „Fungující rodina 2015“ je realizován v období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016. Podpořeno grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz .
(Miroslav Řebíček, předseda spolku)
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Principy moudrého podnikání žen
Klub pro podnikavé ženy působící při Komunitním centru Kostka pořádá ve
středu 17. června mezi 9:00 až 17:00 hodin kurz Principy moudrého podnikání.
Kurz je zdarma, hlídání dětí je zajištěno a přihlásit se můžete na kostka@krasnalipa.cz.

Tvoření pro maminky s dětmi
Každý čtvrtek od 16:00 – 20:00 hodin, aktivity jsou vhodné i pro děti od 5 let.
Čtvrtek 11.6. Malba na hedvábí do speciálních rámečků, které jsou sami obrazy
Čtvrtek 18.6. Batik spirál
Úterý 30.6. Malba na hedvábí šibori technikou
Kurzy se konají v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě.

Klub pro podnikavé ženy
Každou středu od 9:00 – 11:00, od 11:00 – 13:00 individuální konzultace
Středa 10.6. – Filip Mágr: Zpracování a předložení nabídky
Středa 17.6. - Lenka Papadakisová, iniciátorka Moudrého podnikání žen: Principy moudrého podnikání žen
Středa 24.6. - Aneta Pavlová: Jak se prezentovat, naše vystupování, jednání
a prezentace
Kurzy se konají v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě.

Ze života hmyzu
České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko a Městem Krásná Lípa za podpory Státního fondu životního prostředí pořádají Výstavu vítězných prací z výtvarné soutěže: Ze života hmyzu. Výstavu je
možné shlédnout až do konce června v Kulturním domě v Krásné Lípě během
konání kulturních akcí, nebo po dohodě na tel.: 777 18 43.

Loutkové pohádky ve Chřibské
a v Doubici
Loutkový soubor Pomněnka z Dolní Poustevny uvádí v neděli 14. června loutkové pohádky
STRAŠIDLO VE MLÝNĚ a POHÁDKA O NEMOCNÉ PRINCEZNĚ, od 10:00 hodin
v Radnici v Chřibské a od 14:00 hodin ve Fabrice v Doubici.

Netradiční toulky Českým
Švýcarskem
KČT Krásná Lípa, město Krásná Lípa a České Švýcarsko o.p.s. vás zvou na netradiční letní toulky Českým Švýcarskem a Lužickými horami.
Středa 3. 6. Vlčí Hora – Köglerova stezka – Kyjovské údolí - Krásná Lípa (12 km)
Sraz: autobusová zastávka náměstí Krásná Lípa ve 14.50 hod., návrat pěšky do
KL. Jízdné si každý hradí sám.
Čtvrtek 25. 6. Horní Kamenice – Střední vrch – Prysk - Mlýny (12 km)
Sraz: vlakové nádraží Krásná Lípa v 16.20 hod., odjezd zpět vlakem
ve 23:16 hod. do KL.
Čelovky a baterky s sebou. Jízdné si každý hradí sám.
Na akce je nutné se předem přihlásit na tel.: 412 383 413.

Domeček Na Kopečku Rumburk
program na ČERVEN
Středa 10.6. 18:00 - Benefiční koncert pro Matěje Sliwaka
Vystoupí pěvecký sbor NTC, The Pix, Klára Brábníková a Michal Müller
(citera). Koncert pořádají studenti Gymnázia Rumburk v rámci projektu
„Já občan“.
Sobota 13.6. 10:00-22.00 - IX. Festiválek malého umění
Koncerty, divadlo, tanec, soutěže, stánky, živá zvířata,… pro celou rodinu
a po celý den. Více informací na samostatných plakátech a na www.domeceknakopecku.cz
Středa 17.6. 17.00 - Povídání s potulnou kuchařkou Evou Takovou...
...jak se k hrncům dostala, po jakých cestách se trmácí, co ráda a nerada
vaří a nevaří, o její knížce nejenom pro maminky a děti v kuchyni, s praktickou ukázkou určenou ke konzumaci. Dětem vstup povolen.
19.00 - Margit Slimáková a Skutečně zdravá škola
„Zdravá výživa dětí - jak strava ovlivňuje zdraví, chování a učení dětí, co to
je zdravá výživa - snadná pravidla pro každého, jak děti učit zdravě jíst, vysvětlení doporučení SZŠ“ se specialistkou na zdravotní prevenci a výživu
Margit Slimákovou. Ve spolupráci s Církevní MŠ Klíček.

Výlety do Českosaského Švýcarska
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás a Vaše přátele zve na
červnové výlety s certifikovanými průvodci do Českosaského Švýcarska.
„Parníkem ze skal“
Termín realizace: 20. června 2015 (sobota)
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/parnikem-ze-skal
„Po zajištěných cestách (via ferrata) Lužických hor“
Termín realizace: 6. června a 27. června 2015 (sobota)
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/po-zajistenych-cestach-via-ferrata-ceskosaskeho-svycarska

PROGRAM KINA NA ČERVEN
Neděle, 7. června 15:00
Oggy a škodíci
OGGY A ŠKODÍCI se konečně dočkali filmového zpracování! Celých 80 minut záškodnictví Oggyho a jeho zlomyslných nepřátel můžete vidět na
velkém plátně.
Animovaný. 80 minut. Vstupné 40 Kč, mládeži přístupno.
Středa, 24. června 20:00
Díra u Hanušovic
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se
snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný
starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká na svého jelena,
dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného
vesnického blázna a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...
Načernalá komedie. 102 minut. Vstupné 60 Kč, mládeži přístupno
od 15-ti let.
Sobota, 27. června 15:00
WINX CLUB: Magické dobrodružství
Večírek pořádaný na oslavu nového školního roku na Alfee naruší prastaré
čarodějnice, které se spojily s mladými Trix a společně se chystají zničit
veškerou pozitivní energii na světě. Bloom uniká z paláce v Dominu, kde
se u skutečných rodičů učí být princeznou, a vrací se na Zemi, kam za ní
přichází i Winx. Společně se vydají na cestu k záchraně magické dimenze
a obnovení přátelství mezi Sparxem a Eraklyonem.
Animovaný. 87 minut. Vstupné 40 Kč, mládeži přístupno.
Úterý, 30. června 18:00
Malý pán
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté Hoře. Jeho poklidný
život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém
najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo,
rozhodne se přijít té záhadě na kloub. A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná. Nakonec Malý Pán s údivem zjistí, že to, co mu
scházelo a co celou dobu hledal, měl od začátku skoro před nosem. Česká
pohádka. 83 minut. Vstupné 40 Kč, mládeži přístupno.
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XXX. Festival sborového zpěvu
Krásná Lípa
Celkem dvanáct pěveckých sborů si dalo dostaveníčko v rámci jubilejního
XXX. ročníku Festivalu sborového zpěvu Krásná Lípa, kterého se účastnily
soubory nejen z Krásné Lípy, ale i z Roudnice nad Labem, Jiříkova, Varnsdorfu, Prahy, Dolní Poustevny, Loun, Frýdlantu, Povrl a Rumburku. Festival zahájil
Ing. Zbyněk Linhart a mluveným slovem provázel Mgr. Karel Jarolímek. Jedinou
podmínkou účasti na festivalu bylo zařazení alespoň jedné lidové písně a cenu
Slavoje Princla za její nejlepší interpretaci si nakonec odnesla ZUŠ Varnsdorf.
Festival uspořádalo občanské sdružení Rodiče pro školu při ZŠ Krásná Lípa se
Spolkem rodičů a přátel PSDM Hlásek.

Děti svůj svátek slavily
i s kouzelníkem
Poslední květnovou sobotu jste s námi mohli oslavit Den dětí. V Domě Českého
Švýcarska byly pro malé i velké připraveny řemeslné dílničky, nechybělo zdravé
mlsání s čokoládou Mana a nejen maminky zaujal Den krásy s Mary Kay. V kině
vystoupil kouzelník, který do čarování zapojil i publikum. Děti, které své kouzelnické umění předvedly na jevišti, byly odměněny kouzelnickým vysvědčením.

Šluknovský pohár 2015

Den s jógou
Kdo šel v sobotu (23. 5.) ráno po krásnolipském náměstí s ruličkou pod rukou
či přes rameno, šel pravděpodobně na jógu. Vlastně „šla“, protože jógamatky si
rozložilo 47 žen na akci Den s jógou. Smyslem je propojení světů různých jógových stylů a přístupů. Již podruhé v tomto roce silná motivace a inspirace. Díky
6 lektorkám a všem, kteří mi pomáhají vytvořit zde zázemí pro jógu. Její jemná
síla umí narovnat člověka, a to nejenom fyzicky.
(Irena Kubicová)

Dne 23. 5. 2015 se na Tůni č. 5 konal Šluknovský pohár – závod v rybolovu v kategorii dospělí. Závodu se zúčastnilo celkem 42 závodníků a 12 vedoucích ze
14 družstev a 8 organizací Šluknovského výběžku. Na závod dohlíželo 7 rozhodčích. V jednotlivcích se nejlépe umístili: Josef Honc z Rumburka – 311 bodů, Jan
Hampl z Horního Podluží – 219 bodů a Pavel Adamec z Rumburku – 131 bodů.
V družstvech zvítězili: 1. místo Rumburk – 442 bodů, 2. místo Horní Podluží –
337 bodů, 3. místo Krásná Lípa – 219 bodů.
O den později se na Tůni č. 5 konal Šluknovský pohár v kategorii mládež. Zde
se z 12 družstev a 8 organizací zúčastnilo celkem 36 závodníků s 12 vedoucími.
Rozhodovalo 6 rozhodčích.
V jednotlivcích se nejlépe umístili: Miloslav Adámek – 68 bodů, Michal Bartoš
– 63 bodů, Stanislav Strnad – 49 bodů. V družstvech zvítězili: 1. místo Velký Šenov – 117 bodů, 2. místo Rumburk – 107 bodů, 3. místo Velký Šenov – 87 bodů.
Děkujeme ČRS MO Krásná Lípa za vydařené závody a pořadatelům za výbornou
organizaci.

4. června 2015
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Výlet do Neukirch
Ve středu 27. 5. 2015 vyjela MŠ Sluníčko
Sl íčk do
d NeuN
kirch na setkání s německy hovořícími kamarády z místní mateřské školy. Tato akce navázala na
doplňkovou činnost „Němčina“, který již mnoho
let v naší MŠ vede paní učitelka Monika Schwarzová. Děti se přivítaly v areálu Centra ekovýchovy
Naturschutzzenntrum Neukirch, kde jim byl představen program na téma „Jaro na louce“. Děti si
poslechly příběh o pampelišce, který jim přiblížil
německý název této bylinky „Vlčí zub“. Od toho-

Den prevence

to
t příběhu
říběh se odehrával
d h á celý dopolední program
sestavený z výtvarného tvoření, smyslových a pohybových her, ochutnávky pečiva a čaje s pampeliškovým medem, zpěvu jarních písní v němčině
a prohlídkou zahrady. Nemohla chybět ani sportovní aktivita na místním hřišti. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem, kteří se dětem s velkou
péčí věnovali. Velký dík patří firmě Ventos s. r. o.
Rumburk za finanční zastřešení celé akce.
(Kolektiv MŠ Sluníčko)

Ve čtvrtek 7. 5. se u nás ve škole neučilo. Nemějte
však pocit, že měly děti volno. Možná to měly naopak ještě těžší než při běžném vyučování. Tento
den totiž na škole probíhal v rámci Dne prevence
tzv. projektový den. Žáci 6. - 9.ročníků si pro děti
z 1. stupně připravili spoustu informací o rizicích
běžného života. Dozvěděli jsme se tak o škodlivosti
pití alkoholu, kouření, nebezpečí požáru a dokonce
i na co je třeba dávat pozor v domácím prostředí.
Protože však samozřejmě nestačí o těchto negativních jevech pouze slyšet, mohly si děti vyzkoušet
jak se v takových situacích chovat. V rámci první
pomoci si vyzkoušely ošetřit zraněného a správně
vyhodnocovat situace, při přednášce o tísňovém
volání pak zásady telefonování na tísňové linky policie, hasičů a záchranky.
V neposlední řadě pak děti vyslechly přednášku
o zdravé výživě a dokonce si měly možnost i zasportovat a zahrát hry, které jim protáhly sezením
u počítačů mnohdy ztuhlá těla.
Ráda bych pochválila všechny žáky školy za perfektní zvládnutí náročného dne. Starší děti za zodpovědnost a píli s jakou se zhostily příprav na tento
den a mladší pak za jejich zvídavost a nadšení při
plnění úkolů.
(K. Brabníková)

9. - 12.7. 2015

XXVIII. ROÿNÍK
Mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen

TOUR DE FEMININ

Taneční soubor
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Taneční soubor LILA ROSA začal v KOSTCE působit
od března 2015. Stihli jsme se zúčastnit už několika kulturních akcí. Během měsíce dubna jsme
vystoupili na „Romském mini festivale“ konaném
v Kulturním domě v Rumburku pořádaném Romským sdružením Rumburk, „Dni tance“ pořádaném
Kostkou v T-klubu a „Pálení čarodějnic“ v Krásné
Lípě. Také jsme jeli poctít svým vystoupením klienty Domova Potoky v Dolní Chřibské, společně
s romskou kapelou z Krásné Lípy. LILA ROSA slavila
všude úspěch a děti jsou na každém dalším vystoupení sebejistější. Připravujeme se i na další kulturní
a soutěžní akce. Budeme rádi, když nám budete
fandit a držet palce, aby se nám dařilo. Nákup
kostýmů a otevření tanečního kroužku podpořilo
MŠMT v rámci projektu MOJE KOŘENY.
(Za taneční soubor LILA ROSA Jana Mašková)

4. června 2015
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USNESENÍ
z 9. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27. 5. 2015
I. Hlavní program
Přezkoumání hospodaření města za rok 2014
Usnesení RM č. 9 – 01/2015
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za
rok 2014, které provedla nezávislá auditorská společnost AUDIT OBCE s. r. o.
Příbram s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za
rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. RM děkuje zaměstnancům města
Krásná Lípa, kteří se zasloužili o kladný výsledek na přezkoumání hospodaření
města za rok 2014.
Příprava investičních projektů města - Usnesení RM č. 9 – 02/2015
RM projednala předběžné možnosti budoucího čerpání dotací z fondů EU
v rámci nového plánovacího období a reálné uplatnění konkrétních projektů
města. RM schvaluje zpracování vybraných projektových dokumentací a pokrytí jejich nákladů z investiční rozpočtové rezervy města na rok 2015 a navrhuje ZM schválit úpravy rozpočtu.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 9 – 03/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- část p. p. č. 672 o výměře 230 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 1524/3 o výměře 77 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Směna pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 9 – 04/2015
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 2751/8 a část p. p. č. 2748/24 za
část st. p. č. 546/1, vše k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 9 – 05/2015
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 820/4 o výměře 219 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- část p. p. č. 1273/1 o výměře cca 800 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Prodej p. p. č. 647/6, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 9 – 06/2015
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 647/6 o výměře 171 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Margaritě Hiekeové, Dlouhý Důl 32,
Krásná Lípa za cenu 5 130 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej části p. p. č. 2748/43, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 9 – 07/2015
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2748/43 o výměře 1889 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady a zajištění přístupu Jindřichu a Janě
Pavlíčkovým, Hilarova 2324/2, Ústí nad Labem za cenu 4 550 Kč za podmínky
současného prodeje části st. p. č. 554 o výměře 3 m2, k. ú. Krásná Lípa městu
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Odkoupení pozemku - Usnesení RM č. 9 – 08/2015
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části st. p. č. 554 o výměře 3 m2, k. ú.
Krásná Lípa za cenu 50 Kč/m2 od Ing. Miroslavy Pavlíčkové, Dvořákova 2054/5,
Ústí Nad Labem. Náklady s odkoupením uhradí kupující.
Prodej části p. p. č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 9 – 09/2015
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 374/1 o výměře 349 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Dung Vu Tienovi, Bítovská 1226/7,
Praha za cenu 34 900 Kč za podmínky současného prodeje části st. p. č. 280/2
o výměře 26 m2, k. ú. Krásná Lípa za cenu 100 Kč/m2 městu Krásná Lípa. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a na vklad do katastru nemovitostí
budou hrazeny rovným dílem.
Odkoupení pozemků - Usnesení RM č. 9 – 10/2015
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části st. p. č. 737 o výměře 28 m2 a části
p. p. č. 374/3 o výměře 10 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za cenu 100 Kč/m2 od
Jiřího Nechyby, Školní 600/3, Krásná Lípa a Ivety Nechybové, Zákostelní 665/9,
Praha. Náklady s odkoupením uhradí město Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 978/1, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 9 – 11/2015
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 978/1 o výměře 1525 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Janu a Vladislavě Železným,
Nemocniční 1072/36, Krásná Lípa za cenu 33 750 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.
Byty - pronájem - byt č. 12, Nemocniční 1149/12A
Usnesení RM č. 9 – 12/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 12, Nemocniční 1149/12A za podmínky uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s Alenou Malíkovou bytem
nám. Osvoboditelů 1363/2, Praha - Radotín, na dobu určitou do 30. 6. 2016
s automatickým prodloužením doby nájmu vždy o jeden rok za podmínky
bezdlužnosti za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 12, Nemocniční 1149/12A - Usnesení RM č. 9 – 13/2015
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy na byt č. 12, Nemocniční 1149/12A s paní Alenou Malíkovou, nám.
Osvoboditelů 1363/2, Praha - Radotín.
Byty - změna ve výpočtovém listu - Usnesení RM č. 9 – 14/2015
RM schvaluje nájemkyni Lence Svobodové změnu ve výpočtovém listu k nájemní smlouvě na byt č. 6, Bezručova 359/15, kterou se navyšuje počet bydlících osob z jedné na dvě.

Vrácení jistiny - Usnesení RM č. 9 – 15/2015
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 91 425 Kč Blance Hlavové a Milanu
Průdkovi, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa.
Rozhledna na Maškově vrchu - Usnesení RM č. 9 – 16/2015
RM schvaluje účast města Krásná Lípa v investičním projektu „Koukáme se
k sousedům - Rozhledny a vyhlídky v česko - saském příhraničí“ připravovaném Euroregionem Nisa. RM ukládá Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP zajistit výběrové řízení na vypracování třístupňové PD na rozhlednu na Maškově
vrchu s tím, že první fází bude studie koordinovaná s požadavky CHKO Lužické
hory a Lesů České republiky, s. p.
Domovy pro seniory - Usnesení RM č. 9 – 17/2015
RM bere na vědomí ukončení dodávky tepla a teplé vody ke dni 31. 5. 2015
do objektu Nemocniční 1056/19, Krásná Lípa - Domovy pro seniory Šluknov
– Krásná Lípa p. o. Součástí ukončení výše uvedené dodávky je i demontáž příslušenství výměníkové stanice v objektu Nemocniční 1056/19, hlavní budova,
pavilon B, v termínu 1. 6. 2015, dle předloženého návrhu.
Odvolání člena komise - Usnesení RM č. 9 – 18/2015
RM bere na vědomí rezignaci Vladislavy Knesplové z komise zdravotně sociální
ke dni 31. 5. 2015.
III. Různé
Odkoupení pozemků - Usnesení RM č. 9 – 19/2015
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků v k. ú. Krásná Lípa dle předložené předběžné dohody o budoucím prodeji pozemků.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 9 – 20/2015
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Pronájem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou, Nemocniční 1156/16,
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 9 – 21/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 28, Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa, v tomto
pořadí:
1. Marie a František Královi, Lidická 972/11, Krásná Lípa,
2. Helena Krejčová, 9. Května 852, Jiříkov.
Nebytové prostory - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 9 – 22/2015
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2014/22/26 - 377 na
nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 s Petrem Dragounem a Jiřinou
Zatočilovou k 4. 7. 2015 za podmínky, že nejpozději do 4. 7. 2015 bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem nebytového prostoru. V opačném
případě skončí nájem nebytového prostoru uplynutím výpovědní doby k 4.
11. 2015. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 2014/22/26 - 377 může
být uzavřena před uplynutím výpovědní lhůty, pokud bude uzavřena nájemní
smlouva s novým nájemníkem nebytového prostoru.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 9 – 23/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 49, Nemocniční
1137/6 - dosud provozován jako prodejna potravin - o velikosti 92,85 m2
(smluvní nájemné 4 221 Kč/měs.). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Setkávací centrum turistů - Křinické náměstí 248/1
Usnesení RM č. 9 – 24/2015
RM se seznámila s nabídkou firmy ProProjekt s. r. o., Starokřečanská 34, Rumburk na rozšíření zadání rozpracovaného projektu Setkávacího centra turistů
a schvaluje zpracování PD včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr v rozsahu a ceně dle předložené nabídky a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa, článkem III, odstavcem 7.
Rekonstrukce sběrného dvora města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 9 – 25/2015
RM se seznámila s nabídkou firmy ProProjekt s. r. o., Starokřečanská 34,
Rumburk na vypracování studie celkové koncepce sběrného dvora v areálu TS
a schvaluje zpracování studie v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Chodník Varnsdorfská - vnější obrubník
Usnesení RM č. 9 – 26/2015
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2015/11/14 - 181 na akci Chodník Varnsdorfská - vnější obrubník
s firmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, Cvikov, dle předloženého návrhu.
Víceúčelový prostor pod Cimrákem - Usnesení RM č. 9 – 27/2015
RM se seznámila se studií a s nabídkami na projekční a inženýrskou činnost na
využití prostoru pod hrází rybníka Cimrák v Krásné Lípě vypracovanými ing.
arch. Liborem Králem, Tyršova 1054/7, Krásná Lípa. RM schvaluje zpracování
PD a vyřízení územního řízení v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Zateplení bytového domu Nemocniční č. p. 1137/6
Usnesení RM č. 9 – 28/2015
RM se seznámila s nabídkou ing. arch. Libora Krále, Tyršova 1054/7, Krásná
Lípa na vypracování jednostupňové PD a dalších nezbytných dokumentů pro
opatření směřující ke snížení energetické náročnosti objektu Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa. RM schvaluje zpracování PD včetně kontrolního rozpočtu,
výkazu výměr a inženýrské činnosti v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Obnova fasády objektu Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 9 – 29/2015
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlou-

vy o dílo č. 2015/11/18 - 183 na obnovu fasády objektu Bezručova 359/15,
Krásná Lípa s firmou Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Rekonstrukce střechy kaple - Usnesení RM č. 9 – 30/2015
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2015/11/26 - 182 na akci rekonstrukce střechy kaple na hřbitově
v Krásné Lípě s firmou Bc. Josef Papoušek, Chřibská 310, Chřibská, dle předloženého návrhu.
Propadnutí kauce za neprovedené dokončení oprav
Usnesení RM č. 9 – 31/2015
RM doporučuje ZM schválit propadnutí kauce ve výši 10 000 Kč firmě Elstav
JK s. r. o., IČ 47284200, Zrzavého 1705/2a, Řepy, Praha 6, původně Pařížská
68/9, Praha, za nesplnění povinnosti provedení dokončovacích prací na stavbě
Krásná Lípa, ul. Smetanova, úprava kabelu nízkého napětí, v termínu do 15.
5. 2015.
Závěrečný účet města za rok 2014 - Usnesení RM č. 9 – 32/2015
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města - Zprávu o hospodaření města za rok 2014 dle předloženého návrhu.
Rozpočtová opatření 2015 - Usnesení RM č. 9 – 33/2015
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2015 dle předloženého návrhu. RM
doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2015 dle předloženého
návrhu.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 2015
Usnesení RM č. 9 – 34/2015
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná
Lípa k 31. 3. 2015.
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení RM č. 9 – 35/2015
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
Kanalizace Krásná Lípa.
Žádost o dotaci na úpravy na hřbitově ve Vlčí Hoře
Usnesení RM č. 9 – 36/2015
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu Ústeckého kraje na úpravy na
hřbitově ve Vlčí Hoře dle předloženého návrhu.
Dotace - Usnesení RM č. 9 – 37/2015
RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotací v souladu s Dotačním programem
na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práce s mládeží pro
rok 2015 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.
DAS
Usnesení RM č. 9 – 38/2015
RM projednala nabídku D. A. S. Rechtschutz AG, pobočky pro ČR v oblasti pojištění právní ochrany města a neschvaluje uzavření příslušné smlouvy z důvodu
duplicity stávajících smluvních vztahů.
Sídlo TJ - Usnesení RM č. 9 – 39/2015
RM projednala žádost Občanského sdružení Tělovýchovná jednota Krásná Lípa
a vydává souhlas s umístěním sídla tohoto sdružení do objektu Masarykova
246/6, Krásná Lípa.
Výstava August Frind - Usnesení RM č. 9 – 40/2015
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 2015/19/19 - 184 s půjčitelem
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace se sídlem Čs. mládeže
1/31, Děčín dle předloženého návrhu. RM dále schvaluje uzavření Pojistné
smlouvy č. 2015/41/19 - 186 se společností Generali Pojišťovna, a. s. se sídlem
Bělehradská 132, Praha 2 dle předloženého návrhu. Obě smlouvy se vztahují
k výstavě August Frind - umělec nezná hranic.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na červen 2015
Usnesení RM č. 9 – 41/2015
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na červen 2015.
Zpráva o plnění úkolů z 7. RM
Usnesení RM č. 9 – 42/2015
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 7. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Oznámení o možnosti seznámit se s navrženou změnou Plánu péče o NPČŠ,
- Návštěvnost knihovny Krásná Lípa v období 01 - 04/2015,
- Účty města Krásná Lípa k 30. 4. 2015,
- Nevyhovění žádostem o poskytnutí dotací KÚÚK na kulturní činnost městu
Krásná Lípa i ZŠ a MŠ, Krásná Lípa, p. o.,
- Organizace prvních tříd ve školním roce 2015/2016.
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 5. 5. 2015,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 20. 5. 2015,
- Zápis z 1. schůzky Finančního výboru ze dne 13. 5. 2015,
- Zápis z 2. schůzky Finančního výboru ze dne 21. 5. 2015,
- Zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze dne 25. 5. 2015.
Jan Kolář

Jana Drobečková
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