26. května 2016

523

strana 1

Čtvrtek 26. května
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

O svá práva se město bude soudit. Bohužel.
Problematice opatrovnictví a úhrady nákladů s ním
vznikajících jsme se ve Vikýři zabývali v minulých
letech několikrát. Důsledně se problému věnujeme
od roku 2011. Postupně jsme oslovili všechny možné instituce, které k věci, buď dle našeho názoru
anebo na základě odkazu jiného úřadu, měly kompetenci. Ping-pong se rozehrál mezi Krásnou Lípou
a postupně Krajským úřadem Ústeckého kraje, ministerstvy vnitra, spravedlnosti, financí. S některými
opakovaně.
Zásadní věcí je, že na základě nálezu Ústavního
soudu již z roku 1997 je k zajištění výkonu funkce
opatrovníka povinován stát a je tedy povinností
státu poskytnout obci, která je rozhodnutím soudu
ustanovena opatrovníkem, takové finanční zajištění, aby měla dostatečné materiální a personální
kapacity opatrovnickou funkci řádně vykonávat.
Od roku 2014 novela zákona o obcích jednoznačně
zakotvila, že výkon funkce veřejného opatrovníka
podle občanského zákoníku je výkonem přenesené působnosti, a že obec tedy na ni obdrží ze státního rozpočtu příspěvek. To se do dnes nestalo. Je
to jednoduše prokazatelné rozpisem těchto našich
příjmů. Mimochodem, příspěvek státu na veškerou
přenesenou působnost nám několik let stále klesá.
Co naopak stále stoupá, to je počet opatrovanců
přisouzených soudy městu. Dnes již téměř pět desítek osob a další v rozhodovacím procesu.
Opatrovnictví není jen jakýsi úřednický úkon,
pár papírů a razítek. Opatrovník je zde proto, aby
za opatrovance jednal v situacích, ve kterých toho

opatrovanec není sám schopen v rozsahu, jaký je
určen soudem. Opatrovník je vždy povinen jednat
v zájmu opatrovance a může být trestně stíhán,
pokud zneužije svého postavení nebo poruší své
povinnosti. Takže opatrovancům hlídáme nakládání s finančními prostředky, zastupujeme je před
úřady, uzavíráme za něj smlouvy, zastupujeme jej
např. v dědických řízeních atd. Například dáváme
i souhlasy s významnějšími lékařskými zákroky.
To vše je naše významná odpovědnost. Není toho
málo a stojí to dost času. U nás je to dnes již zhruba
polovina pracovní doby jednoho úředníka.
Náklady spojené s výkonem funkce veřejného opatrovníka za poslední 3 roky jsme vyčíslili na částku
téměř 1 milion korun. To je škoda, která prokazatelně městu již vznikla. Částka to není malá a dovedeme si představit mnoho jiných způsobů, jak s ní
ve prospěch města naložit. Vyzvali jsme tedy ministerstvo financí, aby nám škodu uhradil. To odmítlo
s tím, že se připravuje nová zákonná úprava, která
to vše vyřeší. Kdybychom podobnou argumentaci
neslýchali po celou dobu našich snah domoci se
práva, mohli bychom snad i uvěřit v brzké řešení.
Takto, podobně jako v mnoha jiných případech
(např. problematika neuvěřitelně štědrých sociálních příspěvků na bydlení) můžeme jen pochybovat.
Opatrovnictví není tématem jen Krásné Lípy, zabýváme se jím téměř na každém jednání dobrovolných svazků obcí Sever a Sdružení pro rozvoj
Šluknovska. Např. menší Staré Křečany jsou na tom,

Všichni zasvěcení vědí, že k létu a červenci již neodmyslitelně patří mezinárodní cyklistický etapový závod žen „Tour de Feminin – O cenu Českého
Švýcarska“. Pestrobarevný peloton vynikajících
cyklistek z celého světa projede celým Šluknovským
výběžkem, oblastí České Kamenice, krajinou Českého Švýcarska a Labských pískovců. Dosáhnout co
nejlepších výsledků je přáním všech startujících, ale
vítězkou se může stát pouze jedna. Která to bude,
se dozvíme v neděli 10. července, kdy závodnice
protnou cílovou pásku. Zatím jich je přihlášeno
120 v patnácti týmech. Za zajímavost stojí zmínit
národní tým Francie, Španělska, USA, tradičně Holandska a Německa. Více na www.tourdefeminin.
com
díky ústavu v Brtníkách, velmi podobně jako my. Je
to další znevýhodňování především obcí v oslabených příhraničních regionech, kam stát v minulém
režimu postižené odkládal a doslova schovával. Každý, kdo se trochu pohybuje po okolí tuší, o čem je
řeč. Brtníky, Lipová, Kytlice, Dolní Poustevna…
Věc má ještě jeden, a to velmi zásadní rozměr. Tím
je dlouhodobé nerespektování rozhodnutí Ústavního soudu ze strany nejvyšších úřadů výkonné
státní moci. Věc, v právním státě, kterým se tak často rádi prohlašujeme, naprosto nepřípustná.
Jan Kolář

Rodinné stříbro Ústeckého kraje
Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa a Mezinárodní cyklistický závod Tour de Feminin byly
Ústeckým krajem zařazeny do projektu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje. Projekt vznikl v zájmu udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí
celokrajského i nadregionálního významu a Ústecký kraj se bude podílet na zmíněných aktivitách
poskytnutím finanční podpory, v některých případech i formou spolupořadatelství. Kraj má mimořádný zájem identifikovat se s akcemi uvedeného
charakteru a pomoci tak zachovat i dále předávat
tradice.
Bližší informace k projektu mohou zájemci nalézt
na webových stránkách Ústeckého kraje www.rodinnestribrokraje.cz.

Mezinárodní folklorní festival
KRÁSNÁ LÍPA
STAROČESKÝ JARMARK

sobota
18.6.

strana 2

26. května 2016

Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí
6. 6. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 9. 6. 2016
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 20. 6. 2016 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 23. 6. 2016 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
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity

Sociální šatník
dle dohody
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky
tel: 412 354 844

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Odlehčovací služba - řešení i pro Vás
Pečujete o rodinného příslušníka a potřebujete si zařídit osobní věci, nakoupit, zajít si k lékaři, vyřídit něco na úřadech, nebo si odpočinout? Kolikrát neřešitelné situace zvládáte
za pomoci příbuzných či známých? Nemluvě
o dnes běžných případech, kdy se rozhodujete, zda nastoupit do zaměstnání nebo se věnovat péči o blízkého. Možným řešením je využití odlehčovací služby.
Odlehčovací služba umožňuje rodině a dalším
osobám pečujícím o seniora, o osobu s chronickým onemocněním nebo se zdravotním
postižením odlehčit v jejich namáhavé práci,
nabrat nové síly, odpočinout si nebo vyřešit
krátkodobé situace. Odlehčovací služba Vás
zastoupí v péči o vaše blízké.
Odlehčovací služby poskytuje občanům Šluknovska Kostka Krásná Lípa. Jedná se o terénní odlehčovací službu, kdy kvalifikované

asistentky přichází za klientem domů. V jeho
domácím prostředí mu pomohou při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při
poskytnutí či zajištění stravy, při obstarávání
osobních záležitostí či poskytnou sociálně terapeutické činnosti.
Cílem služby je, aby uživatel mohl zůstat co
nejdéle ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými a byla maximálně podporována
jeho soběstačnost.
Pokud se nacházíte v podobné situaci, bližší informace o odlehčovací službě najdete
osobně v komunitním centru v Krásné Lípě,
na webových stránkách www.komunitnicentrum.com, nebo je možno se telefonicky informovat na telefonu. 412 354 839 a 777 925 302.

INZERÁT

Asistenti prevence
kriminality - KONTAKT

Koupím byt 1+1 a 3+1 v Krásné Lípě,
Tel: 602 757 772.

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, 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
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Občansko-právní poradna
s JUDr. Pražákem
Termíny poradenství, na které se lze objednat
jsou: 6. 6. a 20. 6. Objednávejte se na poradna@
krasnalipa.cz, tel.: 412 354 839.

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.

(Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa)

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asistenty prevence kriminality na těchto telefonních
číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

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
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 13:00 do 15:00 hod.
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 9. 2016.
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.

Změna adresy rezervačního
systému Sportovního
areálu Českého Švýcarska
On-line rezervační systém sportovišť nově najdete na webu Základní a mateřské školy Krásná Lípa
http://www.zskrasnalipa.cz/areal/.
Informace o sportovním areálu také na našich
stránkách v menu Život/ Sportovní areál Českého
Švýcarska (http://www.krasnalipa.cz/areal.php).

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 28. – 29. 5. 2016 MUDr. Vladislav Lisačenko, Karla Čapka 1, Děčín I., tel.: 412 151 570
- 4. – 5. 6. 2016 MUDr. Renata Bolfíková, Varšavská 1863/7, Děčín VI., tel.: 737 501 440
- 11. – 12. 6. 2016 MUDr. Jana Jůdová, Riegerova 773/72, Děčín II., tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

26. května 2016

strana 3

Upozornění pro neplatiče
Upozorňujeme občany a majitele rekreačních objektů, kteří doposud nemají zaplacený poplatek za svoz
komunálního odpadu, poplatek ze psů či za pronájem pozemků se splatností k 31. 3. 2016 příp. za předcházející období, aby tak co nejdříve učinili. V případě neuhrazení těchto poplatků může město přistoupit
k vymáhání vzniklého nedoplatku exekucí nebo prostřednictvím soudu či soudního exekutora. Náklady
za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku pak mnohonásobně překročí. Neberte jakýkoliv dluh vůči
městu na lehkou váhu. Bližší informace o výši případného dluhu Vám sdělí příslušný správce poplatku
na MěÚ Krásná Lípa.
Poplatky lze uhradit:
v hotovosti v pokladně MěÚ Krásná Lípa, číslo dveří 12
- pokladní hodiny: Po, St 800-1130 1200-1700
Út, Čt 800-1130 1200-1430
Pá
800-1130
bezhotovostně na účet města Krásná Lípa (pro identifikaci je zapotřebí vyplnit přidělený variabilní symbol, který Vám sdělí příslušný správce poplatku)
- 109634816/0300 vedený u ČSOB a.s. pro zasílání poplatku za svoz odpadu
- 193582042/0300 vedený u Poštovní spořitelny a.s. pro zasílání poplatku ze psů, pronájem pozemků

Zastupitelé se sešli podeváté
Mimořádně, mimo roční plán jednání, se ve čtvrtek
21. 4. 2016 sešli krásnolipští zastupitelé. Hlavním
důvodem bylo schválení podání žádosti o dotaci
na vybudování Muzea turistiky do přeshraničního
programu spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko. O tento program je mezi oprávněnými
žadateli velký zájem a alokované prostředky se
rychle vyčerpávají. Práce na našem projektu proto
byly urychleny a po schválení v ZM bude žádost
koncem týdne podána. Předcházet tomu bude ještě podpis smlouvy ze strany projektového partnera
města Grossschönau, které bude zároveň s námi
modernizovat Muzeum damašku a froté. Pokud se
žádostí uspějeme, vznikne v průběhu tří let na Křinickém náměstí nová turistická atraktivita upomínající na kulturní a historické dědictví regionu, a to
celkovým nákladem cca 12 milionů korun. Podobně i nedaleko, u kolegů za hranicemi.
Dále zastupitelé projednali podání žádostí o dotaci do Fondu malých projektů, prostřednictvím Euroregionu Elbe/Labe. Oba projekty jsou zaměřeny
na propagaci Krásné Lípy, a to ve spolupráci s obcí

Gohrisch ze Saského Švýcarska a se zájmovým spolkem z města Dohna poblíž Pirny.
Posledním významným bodem jednání bylo projednání návrhu na podání žaloby na Českou republiku ve věci náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem funkce veřejného opatrovníka. Po čtyřech
letech neúspěšné komunikace s krajem a několika
kompetentními ministerstvy (vnitra, spravedlnosti,
práce a sociálních věcí a financí) jsme se rozhodli
vymáhat vynaložené prostředky soudní cestou.
Škodu vzniklou městu Krásná Lípa, za období
3 let, jsme vyčíslili ve výši téměř 1 milion korun. Jde
o dlouhodobý problém, který se týká mnoha obcí
od doby, kdy je soudy začaly stanovovat veřejným
opatrovníkem osob s omezenou svéprávností,
přesněji způsobilostí k právním úkonům. Jen Krásná Lípa dnes pečuje o 42 opatrovanců a o dalších
soudy dále rozhodují. I tento bod byl zastupiteli
jednohlasně schválen.
Další jednání zastupitelstva je naplánováno
na pondělí 13. června.
(Jan Kolář)

Kaplička sv. Anny postupuje do hlavní
soutěže projektu „ČSOB pomáhá regionům“
Vážení turisté, příznivci turistiky a především vy co
jste hlasovali pro kapličku.
Historická kaplička citlivě zapadající do rázu krajiny
dodávající místu duchovní rozměr, přečkala díky
hodným lidem několik generací.
Nyní i my můžeme pomoci.
Zub letitosti, ale i ruka vandala, zanechal, na drobné stavbě své stopy.
Klub českých turistů Krásná Lípa v souladu se svou
35 letou náplní činnosti hodlá kapličku opravit.
Rozsah stavebních úprav bude záviset na výsledku
sbírky.
Jak můžete pomoci i vy?
Přispěním do transparentní sbírky vyhlášené ČSOB
na číslo účtu: 101 7777 101/0300, variabilní symbol:
20160306.
Příspěvky je možné posílat do 27. června 2016
do 24.00 hodin. Při platbě vždy uveďte v. s. projektu.
Příspěvek veřejnosti je možné zaplatit i složenkou.
Za případný příspěvek Vám krásnolipský Klub českých turistů děkuje.
(http://www.kctkrasnalipa.cz/)
Kaplička na stránkách ČSOB pomáhá regionům:
http://www.csobpomaharegionum.cz/#ustecky
Kaplička na videu: https://youtu.be/fTRaBE_4SYA

Krajská rada seniorů
zasedala v Krásné Lípě
Krajská rada senioru přijala pozvání krásnolipského Klubu českých turistů k jednání do Krásné Lípy.
Účastníky na radnici mile přivítala místostarostka
paní Jana Drobečková, přítomné seznámila s chodem města s činností a spolupráci města se spolky odpověděla na dotazy. K milému nečekanému
překvapení patřilo že, během pracovního jednání
přišel aktéry pozdravit senátor Parlamentu ČR
Ing. Zbyněk Linhart. Na závěr jednání se dostavil
starosta města pan Jan Kolář. Účastníky podrobně
seznámil z historií i současností města, připomněl,
podobně jako jeho předřečníci spolkovou činnost.
Následovala beseda, v které byl nejvíce zmiňován
vzhled města a vybudovaná infrastruktura k cestovnímu ruchu. Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se podíleli na programu pro náš klub
významné návštěvy.
(V. Hieke)

Stát výrazně omezil
veřejně prospěšné
práce
V letošním roce jsme obdrželi příspěvek na zaměstnání pouhých 13 osob z evidence nezaměstnaných. Žádali jsme, podobně jako v minulých letech,
o 43 nezaměstnaných! Pracovníci, zpravidla bez
kvalifikace, se zapojí převážně do údržby veřejných
prostranství, zeleně a komunikací v našich TS. V evidenci ÚP zůstává nadále více jak 200 nezaměstnaných z Krásné Lípy. Ve Šluknovském výběžku pak
přes 3 tisíce. Naopak v nabídce je cca 500 volných
pracovních míst. Otázkou zůstává reálná obsaditelnost nekvalifikovanými uchazeči z evidence.
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Spojka ke Sněžné je v novém

26. května 2016

Krásnolipské rhododendrony v plném květu

Jako houby po dešti rostou nové domy na pozemcích poskytovaných Pracovníci našich Technických služeb opět zprovoznili na sezónu kašměstem za zvýhodněných podmínek. Lokalita Tyršova x Polní je již nu na Křinickém náměstí.
téměř obsazena.

Napojujeme, prostřednictvím našich TS, k nové kanalizaci další bytový objekt v majetku města - tentokrát Rumburskou č. 5.

Dalšího vylepšení se dočkali krásnolipští dobrovolní hasiči. Bylo zaInformační válec na Křinickém náměstí je opět aktualizovaný.
koupeno pět svítilen Survivor LED. Děkujeme Městu Krásná Lípa.

26. května 2016

Oznámení výluky
Správa železniční dopravní cesty uzavře nepřetržitě až do 13. června 2016 do 23:59 hodin
traťovou kolej mezi stanicemi Jedlová - Krásná
Lípa a Krásná Lípa - Rumburk.
Z tohoto důvodu budou všechny vlaky jedoucí v době výluky nahrazeny autobusovou
dopravou. Všechny nahrazené spoje budou
jezdit podle výlukového jízdního řádu, který
si také můžete stáhnout na webových stránkách Krásné Lípy.
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Opět se stavěla
májka a pálily
čarodějnice
Na jaře se v Krásné Lípě staví májka a pálí čarodějnice. O tuto tradiční akci se i letos poslední
dubnový den postaral krásnolipský Lužičan
spolu s hasiči, o nezbytné chutné občerstvení
Klub českých turistů a Technické služby připravili májku a věnec.

Předpokládané
změny jízdních řádů
na Šluknovsku
k 12. 6. 2016
Komentář
ář k posílení
íl í autobusové
b
é llinky
k 405
z Krásné Lípy do Doubice (jezdí v pracovní
dny):
• Znovu zaveden ranní spoj do Doubice, který však bohužel nejede z Krásné Lípy, ale ze
zastávek Zahrady, rozcestí (6:27) a Sněžná
přímo do Kyjova a Doubice, v Krásném Buku
nestaví.
• Úplnou novinkou je nový spoj v 11:58
z Krásné Lípy, odjezd z Doubice zpět
ve 12:29. Tento spoj nejezdí v červenci a srpnu, kdy tudy celotýdenně projíždí turistická linka 434.
Celý jízdní řád s předpokládanou platností
od 12.6.2016 ke stažení v pdf. na http://krasnalipa.cz/…/aktu…/2016/%C5%A0luknovsko-160612.pdf

Čarodějnice
na Vlčí Hoře
Čtrnáct většinou starších čarodějnic se slétlo také
na zahradě u manželů Hyblbauerových ve Vlčí
Hoře, kde si zařádily u ohně, opekly si buřtíky
a popily vínečko a pivečko. Tímto bychom chtěly
poděkovat manželům Hyblbauerovým za vlídné
přijetí a perfektně připravené pohoštění a zázemí
u jejich ohniště. Děkujeme - Čarodějnice z Vlčí Hory
a Zahrad
Za ženy z Vlčí Hory a Zahrad V. Vadinská, J. Hoffmannová

Eurorando 2016
se povedlo
V sobotu
7. kkvětna
2016 se po pěti
b
ě
ě lletechh kkonalo
l
u pramenů Křinice v Krásné Lípě Eurorando. Setkání, kterého se zúčastnilo více jak čtyři sta třicet
registrovaných účastníků, s bohatým kulturním
programem připravil krásnolipský Klub českých turistů s pomocí krásnolipských hasičů a Technických
služeb města.

Česko se uklízelo také v Krásné Lípě
Město Krásná Lípa se opět zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Akci podpořily i obě
příspěvkové organizace. Škola se do úklidů zapojila napříč všemi věkovými kategoriemi v rámci
projektového týdne na konci dubna. V úterý 3. května proběhl organizovaný úklid koryta Křinice
(1,5 tuny odpadu) a okolí za pomoci dobrovolníků také z řad pracovníků městského úřadu a p. o.
Kostka Krásná Lípa. Všem, kteří mají šetrný přístup k přírodě, děkujeme, že ji pomáhají chránit
a spoluvytvářejí prostředí, ve kterém žijeme a budou žít i naši potomci.
(L. Hanková)

Pietní akt
na hřbitově
Město Krásná Lípa si v úterní podvečer 3. května
připomnělo význam dosud největšího a nejstrašnějšího konfliktu lidských dějin, ukončení druhé
světové války. Pietní akt se uskutečnil na městském
hřbitově u památníků padlých vojáků. Důstojnost
akce podtrhl kulturním vystoupením Krásnolipský
komorní sbor a mluveného slova se ujal Mgr. Karel
Jarolímek. Věříme, že z těchto hrůzných události si
vezmeme ponaučení.
(L. Hanková)
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VIII.

Mezinárodní folklorní festival
KRÁSNÁ LÍPA
a STAROČESKÝ JARMARK
KRÁSNÁ LÍPA - CHŘIBSKÁ - ŠLUKNOV - DOUBICE

17. - 19. června 2016

záštitu převzali senátor SPČR Zbyněk Linhart,
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta města Krásná Lípa Jan Kolář

pátek 17. 6.
KRG
KRG
KRG
KRG
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'RXELFH6WDUiKRVSRGDVORYHQVNêVRXERU0ODGRVĢ

sobota 18. 6.
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KRG
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neděle 19. 6.
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]iYČUHþQp]StYiQtSĜHGNRVWHOHP

Penzion Křinice

XVII.

MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ
FESTIVAL
16.–19. června 2016

Hlavním pořadatelem 17. ročníku jsou Česká Kamenice, Děčín a Svaz hudebníků ČR. V rámci festivalu se koná soutěž big
bandů v kategorii do 25 let (Děčín) a nad 25 let (Česká Kamenice). V porotě soutěže již tradičně zasedají Felix Slováček
a Václav Hybš. Doprovodným programem jsou koncertní vystoupení dechových orchestrů v okolních městech a obcích.
Největším lákadlem pro návštěvníky je sobotní průvod dechových orchestrů a mažoretkových formací Českou Kamenicí.
Festivalu se účastní orchestry z celé ČR a také z Německa, Slovenska, Polska i Maďarska. Celkem se festivalu zúčastní
přes 1 000 hudebníků! Milovníci dobré hudby jsou srdečně zváni na mnoho krásných hudebních zážitků.

Čtvrtek 16. 6.

Sobota 18.
6. 6.
Sobota
18.

DĚČÍN

ČESKÁ KAMENICE

KRÁSNÁ LÍPA
11.00–13.00

08.30–17.00

Dům kultury
– soutěž big bandů nad 25 let

10.00–12.00

Slavnostní průvod dechových orchestrů a mažoretkových
formací městem, monsterkoncert dechových orchestrů

14.00–18.00

– DĚČÍNSKÝ PĚVECKÝ SBOR,
sbormistr: Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

12.00–19.30

náměstí Míru
– koncertní vystoupení big bandů

HŘENSKO

Pátek 17. 6.

19.30–20.30 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
20.30 Koncertní vystoupení

Kostel sv. Václava a Blažeje

DĚČÍN
08.30–18.00

SD Střelnice
– soutěž big bandů do 25 let
– hodnocení a seminář poroty

10.30–19.00

Masarykovo náměstí
– koncertní vystoupení big bandů

19.00–20.00

Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže

– Big Band Hudby Hradní stráže a Policie ČR, dirigent: plk. MgA.
Václav Blahunek, PhD., sólisté: Gabriela Urbánková, Tomáš Savka
Host festivalu: Roman Vojtek

15.00–16.00

– koncertní vystoupení

Neděle 19. 6.
koncertní místo
– koncertní vystoupení

RŮŽOVÁ
10.00–12.00

náves
– koncertní vystoupení

ARNOLTICE U DĚČÍNA
10.00–12.00

OC Pivovar
– koncertní vystoupení

náves
– koncertní vystoupení

PIRNA

ČESKÁ KAMENICE

11.00–13.00

16.00–20.00 náměstí Míru
– hudební vystoupení souborů ZUŠ Česká Kamenice,
vyhlášení výsledků soutěže „Barevná nota“, přehlídka
mažoretkových skupin, koncertní vystoupení
dechového orchestru

foto: Tomáš Nosil

Více na:

Partneři festivalu:

Ceská
PIRNA

u Kostela
– koncertní vystoupení

JANOV

10.00–12.00

– Big Band Ústřední hudby Armády ČR,
dirigent: kapitán Jaromír Kalců
Hosté: Dasha a Jan Smigmator
21.30 Sebastian

BAD SCHANDAU

14.00–16.00

Lužické náměstí
– koncertní vystoupení

BAD SCHANDAU

20.00 Koncertní vystoupení

15.00–16.00

Křinické náměstí
– koncertní vystoupení

RUMBURK

amenice

www.ceska-kamenice.cz

náměstí
– koncertní vystoupení

Změna programu vyhrazena.

18.00

– DECHOVÝ KVINTET Ústřední hudby
Armády ČR, umělecký vedoucí:
nadporučík David Prchlý

EURO topoz

novia
f a s h i o n

26. května 2016
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svobodný vědomý tanec

Vivat chorea nobilis!
Cyklus 4 tanečních dílen v Krásné Lípě je určen všem
příznivcům aktivního vědomého života bez ohledu na
taneční zkušenosti, pohlaví, věk, tělesné dispozice i
indispozice.
Pohyb je základním principem světa a má svůj
přirozený řád a hlubokou moudrost, jež tanec
napomáhá poznat, uchopit a žít.
Místo konání:
Krásná Lípa u Rumburku,
Dům Českého Švýcarska, Křinické náměstí
více na www.raduca.cz
www.raduca.cz
organizace: Marjánka
mail: xosvaldo@centrum.cz
tel. 775 067515
Na viděnou ve víru tance se těší
Raduca Vojáčková a Marjánka Krásnolipská

Beseda k vytvoření knihy
o Krásné Lípě
27. dubna v kulturním domě
proběhla beseda s Mgr. Janem
Němcem k připravované knize o Krásné Lípě, která bude
vydána k 150. výročí jejího
povýšení na město. Prohlížely
se historické fotografie, získali
jsme i několik zajímavých informací o některých domech,
kde vlastně stály a kdo v nich

bydlel, či k čemu sloužili. Dokonce jsme získali i informace
o některých občanech města,
kteří mají např. fotografie či
zajímavosti, ty jsme oslovili
a díky nim máme další zajímavé fotografie, tímto jim děkujeme za poskytnutí těchto
vzácností.

1.dílna
BÝT V TĚLE
4. - 5. června
2. Umění projevit se
24.-25.9.2016

3. Odvaha
osvobodit se
19.-20.11.2016
4. Radost
z tvoření
28.-29.1.2017
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Konečně doma
Film promítáme v neděli 29. května 2016
od 15.00 hodin. Vstupné: 40,- Kč,
délka 92 min.
Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové,
což jsou mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček, kteří dosud putovali mezigalaktickým prostorem a hledali pro sebe novou planetu, na které by mohli v klidu a snad i míru žít. Tu
jejich původní zničili nepřátelští Gorgové, kteří se
na ně z nějakého důvodu naštvali a pronásledují
je napříč celým vesmírem. Takto ale nezačíná film
o válce světů, ale kouzelná a vtipná animovaná
komedie Konečně doma. Mimozemská invaze
Buvů na Zemi je celkem vlídná a laskavá – Buvové
svůj nový domov začnou předělávat k obrazu svému a začnou tím, že lidi prostě přestěhují do Austrálie, kde jim dopřávají díky své vyspělé buvanské
technice velice pohodlný život. Při tomto stěhování jim ale proklouzne mezi prsty holka jménem
Tipy, která od té chvíle hledá svou mámu. Tipy má
hodně dobrodružnou povahu a kočku, která se
jmenuje Čuník. Proč ne, že?
Trailer a více informací: http://www.csfd.cz/film/319987-konecne-doma/prehled/

26. května 2016

Den otevřených podstávkových domů
Den otevřených podstávkových domů proběhne
koncem května ve Šmilovského ulici v Rumburku.
V neděli 29. května 2016 od 10.00 h. je na programu komentovaná prohlídka vesnické památkové
rezervace a povídání o historii ulice zvané původně Scheibe-Gasse. Od 10.00 do 17.00 h. bude už
posedmé přístupný podstávkový dům čp. 879/27.
Akci pořádá majitel jednoho z památkově chráněných domů Luboš Kosina a Spolek přátel Rumburku. Vstup na Den otevřených podstávkových domů
v Rumburku je volný. Sraz účastníků je ve Šmilovského ul. u Parku přátelství.
V domě bude k dispozici výstava historických fotografií domu a celé ulice a dále historických staveb-

ních plánů. Zájemci se mohou seznámit s panely
o historii lokality. Pro letošní Den otevřených podstávkových domů se připravilo několik novinek.
Jednou z nich je malá expozice o historii textilní
výroby na Šluknovsku. Den podstávek v Rumburku nově pamatuje i na děti. Mohou skládat model
podstávkového domu a puzzle nebo si vybarvit
omalovánky s tematikou lidové architektury. Soubor podstávkových domů ve Šmilovského ulici
v Rumburku je od roku 1995 prohlášen za vesnickou památkovou rezervaci. Osmnáct dochovaných
roubených podstávkových domů bylo postaveno
v letech 1786-1805. Domy dosud slouží původnímu
účelu - k bydlení.

80. výročí kaple v Dolních Křečanech
připomene mše, přednáška a brožura
V květnu 2016 uplyne osmdesát let od dostavby
a posvěcení kaple sv. Alžběty Durynské v Dolních
Křečanech, místní části Rumburku. Výročí připomene počátkem června mše svatá a přednáška doplněná o prezentaci nově vydané publikace. Slavnost
80. výročí posvěcení kaple v Dolních Křečanech se
uskuteční v neděli 5. 6. 2016. Mši svatou celebruje od 15.00 h. rumburský děkan P. Pavel Kadlečík
SDB. V úterý 7. 6. 2016 následuje přednáška Ester

Sadivové z Muzea Rumburk, která shrne čtyřleté
bádání o historii kaple a osudech pamětních desek
k uctění obětí 1. světové války z Dolních Křečan.
Přednáška se koná v Městské knihovně Rumburk
od 18.00 h. Současně se představí brožura „Kaple
sv. Alžběty Durynské „, kterou nově vydalo Město
Rumburk. Přednášku a prezentaci pořádá Spolek
přátel Rumburku.

Do Rumburku se v červnu vrací
komentované vycházky s průvodcem

Klub pro
podnikavé ženy
Vás srdečně zve na společné setkání ve středu
29. června od 17–20 hodin pod názvem (S)PLYNUTÍ
S CYKLY. Lektorka: Mgr., M. Sc. Pavlína Holancová.
Čeká Vás povídání o astrologii jako nástroji k přesnému načasování událostí a naslouchání vlastnímu
tělu. Jednotlivé fáze měsíce. Úplňky a novoluní. Zatmění – výrazná brána k uskutečnění změn. Co nás
čeká do konce roku 2016?
Místo konání: sál Křinického pivovaru. Přihlásit se
můžete na tel. 774 489 338, e-mailem na zenypodnikave@gmail.com nebo na FB Klub pro podnikavé
ženy. Vstupné 250,-. Pavlína Holancová na konci vylosuje ze zúčastněných někoho, kdo vyhraje zdarma konzultaci s ní v hodnotě 1 000,-.

Ze života hmyzu
V sobotu 28. května se můžete vydat na výpravu do hmyzího světa pod vedením entomologa
správy NP. Vyzkoušejte si lov hmyzu, jeho určování
a poslechněte si zajímavé povídání o životě hmyzu
v Českém Švýcarsku.
Místo srazu: Kyjov - zastávka Kyjov, hostinec
Čas srazu: 10.15
Trasa: Kyjov - Kyjovské údolí a zpět
Kontakt: m.tryzna@npcs.cz, 737 276 845

Červnová čtvrteční odpoledne nabízí Rumburk
vycházky s průvodcem. Putování za architekturou
uplynulých století doplní rumburské pověsti a příběhy, které se u významných domů odehrály. Zazní
např., který dům ukrývá oválnou pracovnu, a jakou
památku v Rumburku po sobě zanechal architekt,
který pracoval pro rakouského vojevůdce, prince
Evžena Savojského? Součástí tří komentovaných
vycházek je krátká prohlídka loretánské kaple Panny Marie. Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi Rumburku se konají ve čtvrtek
9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2016 od 17.00 h. Sraz je před Loretou Rumburk v 16.45 h. Devadesátiminutové vycházky jsou určeny návštěvníkům Českého Švýcarska a zájemcům o regionální historii a architekturu.
Komentované prohlídky pořádá Loreta Rumburk
od roku 2015. Rezervace je možná na e-mailu: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922.

Vstupné je 100 Kč a snížené 60 Kč.
Účastníky vycházky čeká putování od gotiky po
20. století po stopách významných staveb. Vedle
toho se dozví, proč se Rumburku říkalo Malá Paříž
severu, uslyší příběh o krvavé hře v kostky, dozví
se, kde se ve městě nacházel pranýř, jaký byl osud
tajemného kapucína a s kým do města doputoval Jaroslav Hašek? Trasa komentované vycházky
účastníky zavede k renesančnímu zámku, baroknímu sloupu Nejsvětější Trojice, měšťanským domům
z 19. století, secesní budově gymnázia a kavárně
postavené ve stylu art déco. K vidění bude expresionistická budova banky, někdejší židovská modlitebna a děkanský kostel sv. Bartoloměje. Zájemci se
projdou mezi roubenými domy tkalců a pláteníků
ve vesnické památkové rezervaci ve Šmilovského
ulici.

Brigáda v Zadních Jetřichovicích
V neděli 12. června se můžete zapojit do oživení areálu bývalé pohraniční osady v Zadních
Jetřichovicích a pomozte nám zabránit jejímu
definitivnímu rozkladu.

Místo srazu: Zadní Jetřichovice
Čas srazu: 9.00
Informace: s sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu
Kontakt: n.belisova@npcs.cz, 737 276 859

Okolím Jetřichovic
V sobotu 4. června se můžete zúčastnit vycházky
do přírody v doprovodu Václava Sojky, pracovníka
správy NP, vynikajícího fotografa a znalce místní přírody i historie. Těšit se můžete na vyprávění
o krajině Českého Švýcarska a na putování po známých i méně známých stezkách.

Místo srazu: Jetřichovice - před informačním střediskem
Čas srazu: 9.15
Trasa: po zajímavých místech v okolí Jetřichovic
Kontakt: v.sojka@npcs.cz, 737 276 858
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Policejní sloupek
Jel pod vlivem alkoholu
Téměř dvě promile alkoholu naměřili policisté
21letému cizinci, který v Masarykově ulici řídil
vozidlo Ford Tranzit. Vzhledem ke skutečnosti,
že by se cizinec mohl vyhýbat trestnímu řízení
v České republice, strávil noc v policejní cele
a druhého dne si převzal od policistů sdělení
podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až roční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.
V kůlně se pěkně napakoval
Neznámý pachatel se přes noc vloupal do kůlny
u rodinného domu v Zahradách, ze které odcizil
motorovou pilu, kultivátor, křovinořez, vysavač
listí a další elektrické nářadí v celkové hodnotě 24 tisíc korun. S odcizenými věcmi odešel
na Staré Křečany, kde jeho stopa končí.
Dům si zapálil sám
Požár rodinného domu v Krásném Buku zaměstnal hasiče a policisty. Překvapením bylo
zjištění policistů, že dům si úmyslně zapálil
sám majitel. Přestože svým jednáním si způsobil škodu v řádech statisíců, hrozí mu navíc
ve správním řízení pokuta do 25 tisíc korun
za úmyslné založení požáru.
Půjčil si klíče a kradl
Neznámý pachatel se ve Strádalově ulici vloupal do bytu, kde poškozené odcizil mobilní telefon a hotovost v celkové hodnotě tři tisíce korun. K vloupání zřejmě použil shodného klíče,
který měla poškozená uschován u své matky.
V případě jeho dopadení mu hrozí odnětí svobody až na dvě léta.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 14 trestných
činů a 77 přestupků, z toho 47 přestupků vyřešili v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Terénní práce v Kostce
Terénní sociální práce je v Krásné Lípě realizována již od ledna 2008. Tuto službu finančně
podporuje město Krásná Lípa, Úřad vlády České republiky a Ústecký kraj. Pracovnice podporuje v řešení problémů lidí v obtížné životní
situaci. Terénní sociální práce je specifická forma sociální práce, kdy pracovnice poskytuje
službu zejména v domácnostech. V roce 2015
byl celkový počet klientů 211 z toho počet
dětí zapojených do aktivit v Amari klubu 63.
Počet kontaktů byl 889.
Klienti se na pracovnici obrací zejména při řešení své bytové situace, při hledání východiska

z pasti předluženosti nebo při vyřizování dokladů. Dále byli klienti podpoření v nalezení
pracovního uplatnění na trhu práce jak v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tak i s umístěním na běžném trhu práce. Pracovnice pomáhá s přípravou životopisů a také jedná se
zaměstnavateli. Tato práce napomáhá k sociálnímu vzestupu, klienti získávají kompetence
začít efektivněji komunikovat s úřady a vyřizovat své záležitosti. To vše významně přispívá
ke stabilizaci jejich životní situace a nedochází
k propadu a většímu sociálnímu vyloučení.
(Ilona Weinerová, Kostka Krásná Lípa)

Provázíme rodiny v obtížné
životní situaci
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zahájila svoji činnost k 1. 7. 2011. Působí
v obcích ve Šluknovském výběžku. Kancelář
služby je v objektu komunitního centra Kostka
v Krásné Lípě, Masarykova č. 1094/4, v prvním
patře.
Je to služba převážně terénní, kdy pracovníci
dochází do domácností uživatelů a také ambulantní, která je poskytovaná rodinám s dětmi v komunitním centru. Jedná se o rodiny,
v kterých je u dětí ohrožen vývoj v důsledku
dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho
vývoje. Tato služba je založena na intenzivní
práci s rodinou v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, upevňování kontaktu s rodinou, zefektivnění komunikačních

dovedností v rámci rodiny, podpoře funkčních
vztahů, rozvoji rodičovských dovedností a dalších aktivit v sociální oblasti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.
V této službě pracují v současné době čtyři zaměstnanci, tři sociální pracovníci a jeden pracovník v sociálních službách. K dnešnímu dni
bylo od počátku letošního roku podpořeno
29 rodin.
Spolupracujeme s Odborem sociálně právní
ochrany dětí Rumburk, Základní školou Krásná Lípa, Odborem sociálních věcí Šluknov
a mnohými dalšími institucemi.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
finančně podpořil Ústecký kraj.
(Mgr. Renáta Kučerová, Kostka Krásná Lípa)

„Poradna v kostce“ v loňském roce
Již šestý rok mohou občané Krásné Lípy i okolních měst a obcí využívat
„Poradnu v kostce“, která poskytuje Odborné sociální poradenství jako
registrovanou sociální službu. Sociální služba je určena osobám starším
15ti let nacházejících se v krizové situaci, kterou nejsou schopny řešit
vlastními silami a prostředky, dále obětem trestné činnosti, osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a příslušníkům etnické menšiny.
Pokud budeme činnost poradny zpětně hodnotit, tak v roce 2015
se na poradnu obrátilo celkem 107 klientů a proběhlo 169 konzultací. Přesto, že v loňském roce přetrvával o poradenskou činnost zájem
u občanů z okolních měst a obcí, nejvíce zájemců o službu bylo z Krásné Lípy – celkem šedesát, třináct klientů pak bylo z Varnsdorfu, deset
z Rumburku a dvacet čtyři z dalších obcí Šluknovského výběžku. Převažujícím problémem byla a stále je finanční situace občanů, zejména
jejich zadlužení, kdy řeší problémy s exekutory a s oddlužením formou
insolvenčního řízení. Stále více občanů se na poradnu obrací s rodinnými problémy, zejména v případě rozvodů a sporů o majetek. Zvýšil se
počet klientů řešících pracovně-právní spory související s ukončením
pracovního poměru či nevyplacením mzdy.
Zajímavou kauzou, kterou poradce s klientem řešili, byl případ rozvedeného otce dvou synů. Díky tomu, že ne svou vinou přišel o práci, nemohl pravidelně platit výživné, a došlo až na exekuci. Exekutor
však účelově, aby navýšil svou odměnu, vyčíslil dlužnou částku tak, že
do dluhu na výživné započítal i období 5 let dopředu. Částka, kterou
vymáhal, tak přesáhla půl miliónu korun. Přes různá odvolání a dopisy exekutorovi dospěla věc až ke stížnosti na exekutorskou komoru.
Na výsledek šetření se čeká.
Tak jako dosud, i v letošním roce je možno bezplatně využít sociální
službu Odborného sociálního poradenství, kterou „Porada v kostce“
poskytuje.

Konzultační hodiny poradny :
Pondělí 10.00 – 17.30
(15.00 – 17.00 bez objednání)
Úterý
07.30 – 15.00
Středa
07.30 – 15.00
(13.00 –15.00 bez objednání)
Poradna nadále spolupracuje s JUDr. Zbyňkem Pražákem, který poskytuje bezplatné občansko- právní poradenství každé první a třetí pondělí v měsíci, kromě prázdninového období.
Na konzultace je vhodné se objednat telefonicky na číslech 412 354 839,
mobil 777 925 302, nebo elektronicky na e-mailové adrese hanzlicek@
komunitnicentrum.com
Sociální službu Odborného sociálního poradenství finančně podpořil
Ústecký kraj.
(JUDr. Miloš Hanzlíček)
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Vypouštění lososů do Kamenice
Akce se konala ve čtvrtek 28. dubna 2016. Vyrazili
jsme s Ekotýmem od školy v 8:00 hod. a jízda autobusem nám trvala přibližně půl hodiny. Když jsme
dorazili na místo, vzali jsme si kyblík a síťku a vyrazili jsme. Cestou jsme se dívali okolo sebe a párkrát jsme se zastavili a říkali si zajímavosti, třeba
o Rudolfovu kameni, nebo si dávali různé otázky.
Prošli jsme okolo Dolského mlýna a po delší cestě
jsme došli do cíle. U řeky, na malém místečku, jsme

si sedli a nasvačili se. Když jsme si odpočinuli, tak
nám pan Juda řekl, jak se vyvíjí lososi a jak rostou.
Dále to probíhalo tak, že lososi byli nejdříve v řece
v pytli, aby si zvykli na teplotu vody. Potom jsme
všichni dostali každý svůj kyblík a do něho pár lososů. Potom jsme s nimi přešli, každý do jiné části
řeky a tam je pomocí sítěk vypustili. Potom jsme se
vydali na zpáteční cestu k autobusu.
za členy Ekotýmu Eliška Juklíčková

Jak dál v „alternativce“?
Již rok se část prvňáků z I. C učí trochu jinak než
jejich spolužáci v I. A a I. B. Jinak znamená, že ne
každý má svoji lavici, můžou sedět na koberci, nezvoní na hodinu, není přesně rozděleno, kdy je
matematika a kdy čeština. Neznamená to, že si žáci
hrají. Naopak, při každé mé návštěvě ve třídě jsem
mohla pozorovat pracovní atmosféru. Žáci vedeni
p. učitelkou vědí, na čem mají pracovat.
Ve škole již teď plánujeme dopředu a přesto, že jsou
žáci zatím v prvním ročníku, hledáme, jak budeme
pokračovat na druhém stupni. V sobotu 30. dubna
probíhal v Praze seminář organizace Montessori ČR.

Sešli se tady učitelé, rodiče i zájemci o vzdělávání
jiné než klasické. Učitelé ze škol v Kladně, Praze
i Brně zde prezentovali svoji práci právě na druhém
stupni. Diskutovali jsme o tom, co se jim daří i co ne.
Sdíleli jsme zkušenosti, rady, poznatky jak provázet
žáky druhým stupněm a připravit je na studium
na střední škole.
Po tomto semináři již víme, že určitě budeme pokračovat alternativně i na druhém stupni. Čekají
nás návštěvy v již zmiňovaných školách a řada seminářů, abychom byli na žáky připraveni.
(Eva Salovová)

OVOV

Svátek matek
slavili i v domech
s pečovatelskou službou

Ve čtvrtek 28. 4. se vybraní žáci zúčastnili akce
OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) ve Varnsdorfu, kde plnili různé disciplíny. Mezi
disciplíny patřil: trojskok, hod medicinbalem, skoky přes švihadlo, kliky a někteří žáci běželi 1000 m
a někteří driblovali s míčem. Na OVOV nepřijeli jen
naši žáci, ale také žáci z okolních měst. Naše škola
se této akce zúčastnila poprvé a umístila se na šestém místě z osmi. Také žák ze sedmého ročníku, Dominik Plot, obsadil ve své kategorii 3. místo.
Myslím, že se to všem moc líbilo a všichni si to moc
užili. A příště bychom chtěli jet rozhodně znovu.

Připomenout si svátek matek a potěšit obyvatelky
domů s pečovatelskou službou přišly minulý týden
děti z mateřských školek Sluníčko a Motýlek. Přednesly pásmo písniček, básniček, tanečků, her a přinesly babičkám hezké dárky. Oběma školkám velmi
děkujeme a těšíme se na jejich další návštěvu.
(LH)

Exkurze „nápojáč“
Víte co je to nápojač nebo-li nápojový karton? Ne?
A když se řekne Tetra Pack? Tak už asi všichni tušíme, co to je. Nenechte se zmást spleti názvu. Pořád
je to ta známá krabice, ve které si kupujete mléko
nebo džus.
Žáci ve škole zjistili, že právě nápojový karton patří
k odpadům, které se u nás moc netřídí. A to je co
říct, vždyť ve městě i ve škole třídíme, co se dá. Ekotým dal hlavy dohromady a vymyslel jak na problém. Nezůstal v tom sám. Za pomoci p. starosty,
p. Fritscheové z Městského úřadu a p. Hulána z Pro
EKO Varnsdorf začalo plánování přednášek pro
žáky, výroba letáků, exkurze do firmy na výrobu
desek z nápojového kartonu. Zjistili jsme, že firma,
která v Čechách vyráběla desky, již nefunguje a nejbližší je na Slovensku v Šuranech. Dálka nás neodradila a v úterý 26. 4. jsme vyrazili směr Slovensko.
Za ekotým to byla Ája, Bára a Honza s p. učitelkou
Salovovou. Než jsme dorazili do cíle, zvládli jsme
se zastavit na rozhledně Járy Cimrmana, navštívit
Dům přírody v Moravském krasu a Mohylu míru
u Slavkova, Baťův kanál a Petrovské plže. Samozřejmě, ne všechno v jeden den. Spali jsme na jižní Moravě a druhý den jsme konečně vyrazili na Slovensko, kde nás již ve firmě Kuruc company očekávali.
Tady jsme se dozvěděli, co musí nápojový karton
podstoupit, než se z něčeho stane deska, a potom
třeba židle nebo i dům. Vidíme, jak se karton drtí,
zpracovává suchou i mokrou cestou, lisuje. Samotné desky jsme si dovezli i do školy, kde z nich bude
stát sloup „nápojáč“. Pro ostatní připravíme prezentaci z fotek. Tím zakončíme povídání o nápojovém
kartonu od jeho vzniku až po recyklaci.
Až vypijete doma mléko nebo džus, vypláchněte
nápojáč vodou a přineste jej do školy. Sběrové dny
jsou vždy ve středu od 7,30 do 8,00 hod. My ve škole již víme, co s tímhle odpadem.
(Ája Boštíková, Bára Fritscheová a p. Salovová)
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USNESENÍ

z 26. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 4. 2016
I. Hlavní program
Zasedání ZM
Usnesení RM č. 26 - 01
RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu:
- Podání žádostí o dotaci na projekty do Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
1. Projekt Tradiční řemeslo a prameny kulturního a turistického
rozvoje
2. Fond malých projektů
a) Po stopách Augusta Frinda
b) Poznej své sousedy.
II. Došlá pošta
Souhlas s dělením pozemků a souhlasné stanovisko ke změně druhu pozemku
Usnesení RM č. 26 - 02
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 41/1 a p. p. č. 2744/1, vše k. ú. Krásná
Lípa dle GP č. 1851-108/2015 a p. p. č. 498/3, k. ú. Krásný Buk dle
GP č. 274-8/2016. RM vydává souhlasné stanovisko ke změně druhu
pozemku a způsobu využití u části p. p. č. 498/3 (dle GP č. 274-8/2016
díl a + b), k. ú. Krásný Buk z důvodu majetkoprávního vypořádání
toku Křinice.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 26 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 41/1 část o výměře 2 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2744/1 část o výměře 5 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 498/3 část o výměře 4 m2, k. ú. Krásný Buk.
Pronájem části p. p. č. 2136/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 26 - 04
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 2136/1, k. ú. Krásná Lípa
za účelem podnikání (stání pro kontejnery, parkování) Josefu Drobečkovi, bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa z důvodu nesouladu
s územním plánem (biocentrum).
Souhlas s převodem pozemků
Usnesení RM č. 26 - 05
RM doporučuje ZM udělit souhlas s převodem p. p. č. 647/6 a p. p. č.
659, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy z Margarity Hiekové, bytem Dlouhý Důl 32, Krásná Lípa na Dominika Semmlera, bytem Staročeská
478/33, Praha.
Prodej části p. p. č. 736, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 26 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 736 o výměře 24 m2,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Jaroslavu Martinovskému a Markétě Martinovské Wiesnerové, bytem Dukelských
hrdinů 32, Praha za cenu 2400 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Byty - podnájem bytu č. 23, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 26 - 07
RM schvaluje Zuzaně Walchové bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná
Lípa podnájem bytu č. 23, Nemocniční 1149/12a pro Blanku Hiekeovou a Markétu Hiekeovou obě bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná
Lípa na dobu neurčitou.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 26 - 08
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2003/25/17 122 na byt č. 4, Nemocniční 952/18 s Boženou Němečkovou k 31. 5.
2016 za podmínky, že od 1. 6. 2016 bude uzavřena nájemní smlouva
s novým nájemníkem bytu. V opačném případě skončí nájem bytu
uplynutím výpovědní doby k 31. 7. 2016.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 15, Nemocniční 1156/16
- Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 26 - 09
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 15, Nemocniční 1156/16

(dům s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 (47,31
m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 1, Nemocniční 1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 26 - 10
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Nemocniční 1148/12 Františku
Vrbickému bytem Malátova 1098/20, Krásná Lípa. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 7, Nemocniční 1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 26 - 11
RM schvaluje pronájem bytu č. 7, Nemocniční 1148/12 Soně Berné
bytem Rybniště 163, Rybniště. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 22, Nemocniční 1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 26 - 12
RM schvaluje pronájem bytu č. 22, Nemocniční 1148/12 Julianě
Zänknerové bytem Potoční 109/15, Krásná Lípa. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Muzeum turistiky - Křinické náměstí 248/1
Usnesení RM č. 26 - 13
RM se seznámila s nabídkou Ing. arch. Evy Cerhové, Varšavská 6, Děčín VI, IČ 40211991 na vypracování rozšířené architektonické studie
včetně propočtu nákladů na realizaci architektonické části expozice
v objektu budoucího muzea turistiky, Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa. RM schvaluje vypracování rozšířené architektonické studie
v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Muzeum turistiky - Křinické náměstí 248/1
Usnesení RM č. 26 - 14
RM se seznámila s nabídkou Ing. Jana Svobody - projekty elektro, B.
Martinů 1319/1, Děčín II, IČ 14880008 na vypracování projektové
dokumentace audiovizuální techniky a osvětlení expozice v objektu
budoucího muzea turistiky, Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa. RM
schvaluje vypracování PD v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Obnova místních komunikací
Usnesení RM č. 26 - 15
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na obnovu místních komunikací 2016,
dle předloženého návrhu.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 26 - 16
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu, úprava vNN č. 2016/40/15 - 134,
o vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2787
k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická
874/8, Děčín.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 26 - 17
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu, nové kNN č. 2016/40/15 - 135,
o vedení zemního kabelu nové elektro přípojky pro budoucí RD v pozemku místní komunikace p. p. č. 2787 k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ
Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť
Usnesení RM č. 26 - 18
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení
na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016. Jedná se o tyto
žadatele:
- Miler Jiří Ing., Dvořákova 1336/8, Děčín
- smlouva č. 2016/49/15 - 126,

- Koubek Václav, Koubková Marie, Kovářská 174/16, Krásná Lípa
- smlouva č. 2016/49/15 - 127,
- Píša Lubomír, Píšová Božena, U Tiskárny 584/3, Krásná Lípa
- smlouva č. 2016/49/15 - 128,
- Synkule Karel, Synkulová Vlasta, U Mrázovky 2615/8a, Praha
- smlouva č. 2016/49/15 - 129.
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
Usnesení RM č. 26 - 19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče
ve zdravotnickém zařízení č. 2016/19/26 - 132 pro opatrovance Jakuba Nejedla, s organizací Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice,
IČ 00673552, dle přílohy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů
za poskytování sociální služby č. 2016/19/26 - 133 pro opatrovance
Jakuba Nejedla, s organizací Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, IČ 00673552, dle přílohy.
Pečovatelská služba
Usnesení RM č. 26 - 20
RM projednala prosbu uživatelů pečovatelské služby města Krásná
Lípa a neschvaluje navýšit počet zaměstnanců.
Výpověď smlouvy
Usnesení RM č. 26 - 21
RM schvaluje výpověď smlouvy č. 2006/19/19-51 se společností
GORDIC spol. s r. o. na programový produkt Sklady.
Přehled plateb místních poplatků za 1 - 3/2016
Usnesení RM č. 26 - 22
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lázeňský
nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného
prostranství uhrazených v období 1-3/2016.
Rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. na rok 2016
Usnesení RM č. 26 - 23
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 15. 03. 2016 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 26 - 24
RM doporučuje ZM schválit organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. přijetí
dotace ve výši 100 000 Kč od Nadace Agrofert na projekt NZDM, dle
přílohy.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na květen
2016
Usnesení RM č. 26 - 25
RM bere na vědomí program a kalendář akcí kulturního domu
na květen 2016.
Zpráva o plnění úkolů z 24. RM
Usnesení RM č. 26 - 26
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 24. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Daňové plnění za leden až březen 2016,
- Přehled nezaměstnanosti v jednotlivých územích okresu Děčín
k 29. 2. 2016.
Zápisy
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 5. 4.
2016,
- ;Zápis z 3. schůze Kontrolního výboru ze dne 11. 4. 2016,
- ;Zápis z jednání komise zdravotně sociální ze dne 19. 4. 2016.

Jan Kolář
Jana Drobečková

Usnesení z 27. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11. 5. 2016
I. Hlavní program
Zřízení přípravné třídy
Usnesení RM č. 27 – 01/2016
RM schvaluje zřízení přípravné třídy ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro
školní rok 2016/2017 a ukládá místostarostce Janě Drobečkové učinit
příslušné kroky k její realizaci.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 27 – 02/2016
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 688/1 o výměře 1200
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby rodinného domu
Miroslavu
a Petře Šafusovým, bytem V Cestách 1100, Šestajovice za cenu
54 000 Kč (nad základní výměru 54 000 Kč). Prodej bude realizován
podle § 2, odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 27 – 03/2016
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1126/8 o výměře 1855
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Nikole Michelové, bytem Krásný Buk 81, Krásná Lípa a Ondřeji Michelovi, bytem Větrná 353/10, Rumburk za cenu 50 650 Kč (do základní výměry
24 000 Kč, nad základní výměru 19 650 Kč, porosty 7 000 Kč). Prodej
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené. RM doporučuje ZM schválit zřízení služebnosti přístupu a příjezdu
v rozsahu GP č. 1906-34/2016 k nově vzniklé p. p. č. 1126/15, k. ú.
Krásná Lípa dle GP č. 1906-34/2016.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 27 – 04/2016
RM schvaluje pronájem st. p. č. 290/2 o výměře 265 m2, p. p. č. 382/1
o výměře 1058 m2, p. p. č. 383/2 o výměře 79 m2, p. p. č. 384 o vý-

měře 174 m2, p. p. č. 687/1 o výměře 242 a p. p. č. 687/2 o výměře 227 m2, vše k. ú. Krásná Lípa na dobu do 31. 12. 2017 Martinu
Kačmarovi, bytem Pod Radnicí 72, Neveklov za podmínky likvidace
odpadu nácházejícího se na výše uvedených pozemcích v termínu
do 31. 12. 2016.
Pronájem p. p. č. 435, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 27 – 05/2016
RM schvaluje pronájem p. p. č. 435 o výměře 308 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Martinu Křepelkovi, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa.
Pacht p. p. č. 650/4 a p. p. č. 2472/8, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 27 – 06/2016
RM schvaluje pacht p. p. č. 650/4 o výměře 6838 m2 a p. p. č. 2472/8
o výměře 496 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Anně Janišové, bytem Frindova 689/16, Krásná Lípa, za účelem pastvy skotu.

26. května 2016
Pronájem p. p. č. 1220/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 27 – 07/2016
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1220/2 o výměře 498 m2, k. ú. Vlčí
Hora za cenu 500 Kč/rok Mgr. Monice Kadlecové, bytem Vrchlického
14/15, Rumburk.
Pacht pozemků - Vlčí Hora
Usnesení RM č. 27 – 08/2016
RM schvaluje pacht pozemků p. p. č. 639/2 o výměře 7978 m2, p. p. č.
602/1 o výměře 1761 m2, p. p. č. 602/2 o výměře 1857 m2, p. p. č.
642/2 o výměře 667 m2 a p. p. č. 642/4 o výměře 675 m2, vše k. ú.
Vlčí Hora paní Veronice Hajné, bytem Šluknovská 179/47, Rumburk,
za účelem pastvy ovcí a koz.
Pacht pozemků - Vlčí Hora - Usnesení RM č. 27 – 09/2016
RM neschvaluje pacht p. p. č. 590/1 o výměře 1636 m2, p. p. č. 582
o výměře 1996 m2, p. p. č. 602/3 o výměře 571 m2, p. p. č. 551/1
o výměře 3083 m2, vše k. ú. Vlčí Hora Veronice Hajné, bytem Šluknovská 179/47, Rumburk z důvodu schválení pozemků k prodeji nebo
vlastnictví jiného majitele.
Nebytové prostory - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 27 – 10/2016
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 31. 7. 2016. RM schvaluje zkrácení
obvyklé výpovědní lhůty ze zdravotních důvodů nájemce.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 27 – 11/2016
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2016/25/16 86 na byt č. 2, Nemocniční 952/18 s Veronikou Selingerovou k 31. 5.
2016.
Byty - pronájem - byt č. 18, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 27 – 12/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 18, Nemocniční 1149/12a za podmínky uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy v pořadí:
1. Tomáš Petro, bytem Studánecká 474/21, Krásná Lípa,
2. Petr Fárek, bytem nám. 5. května 2, Roztoky, Praha - západ,
na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 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. 18,
Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 27 – 13/2016
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy na byt č. 18, Nemocniční 1149/12a s Tomášem Petrem, bytem Studánecká 474/21, Krásná Lípa, s účinností od 1. 7.
2016.
Byty - pronájem - byt č. 16, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 27 – 14/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 16, Nemocniční 1149/12a za podmínky uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se Stanislavem Procházkou, bytem Dolní Chřibská 325, Chřibská, na dobu
určitou do 30. 6. 2017 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. 16,
Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 27 – 15/2016
RM doporučuje ZM schválit převod práv a závazků vyplývajících ze
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13 - 316
na byt č. 16, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa mezi městem Krásná
Lípa a Janou Vychytilovou bytem Šluknovská 16, Rumburk na Stanislava Procházku, bytem Dolní Chřibská 325, Chřibská s účinností k 1.
7. 2016.
Byty - ukončení nájemní smlouvy - byt č. 24, Nemocniční
1149/12a
Usnesení RM č. 27 – 16/2016
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2005/25/27 183 na byt č. 24, Nemocniční 1149/12a s Markétou Novotnou, bytem
Drimlova 2364, Praha 5, k 30. 6. 2016 za podmínky, že nejpozději
od 1. 7. 2016 bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem
bytu. V opačném případě skončí nájem bytu uplynutím výpovědní
doby k 31. 7. 2016.
Byty - ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy byt č. 24, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 27 – 17/2016
RM doporučuje ZM schválení dohody o ukončení smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 2005/40/17 - 184 k bytu č. 24, Nemocniční 1149/12a s Markétou Novotnou, bytem Drimlova 2364, Praha 5,
k 30. 6. 2016 za podmínky, že nejpozději od 1. 7. 2016 bude uzavřena
dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s novým nájemníkem bytu. V opačném případě skončí uvedená smlouva
uplynutím výpovědní doby k 31. 7. 2016.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 24, Nemocniční
1149/12a
Usnesení RM č. 27 – 18/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat nejdříve od 1. 7. 2016
byt č. 24, Nemocniční 1149/12A. Byt I. kategorie o velikosti 1+1
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(32,05 m2, sazba nájemné 14,08 Kč/m2). Kauce 23 tis. Kč před podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy v případě splácení
kupní ceny ve splátkách. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Podmínkou nájmu bytu je uzavření budoucí kupní smlouvy při uhrazení kupní ceny bytové jednotky v minimální výši 253 tis. Kč před
podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy příp. uhrazení
kupní ceny v max. 48 měsíčních anuitních splátkách.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 27 – 19/2016
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle
předloženého návrhu.
Byty - pronájem - byt č. 4, Nemocniční 952/18
Usnesení RM č. 27 – 20/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Nemocniční 952/18 Veronice Selingerové bytem Nemocniční 952/18, Krásná Lípa. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 3, Pletařská 22/3
Usnesení RM č. 27 – 21/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 3, Pletařská 22/3. Byt I.
kategorie o velikosti 2 + 1 (86,19 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.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Nemocniční 952/18
Usnesení RM č. 27 – 22/2016
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.
Byty - zrušení usnesení
Usnesení RM č. 27 – 23/2016
RM ruší usnesení RM č. 26 - 10/2016 ze dne 21. 4. 2016 z důvodu
nezájmu žadatele.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Nemocniční 1148/12 Dům s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 27 – 24/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Nemocniční 1148/12
(Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1
(44,92 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 27 – 25/2016
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.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť
Usnesení RM č. 27 – 26/2016
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení
na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016. Jedná se o tyto
žadatele:
- Bis Roman a Bisová Dana, Kyjovská 371/57a, Krásná Lípa - smlouva
č. 2016/49/15 - 150,
- Podhorský Miroslav, Vrázova 766/4, Krásná Lípa - smlouva č.
2016/49/15 - 151,
- Roubíček Jiří a Roubíčková Jaroslava, Štefánikova 1124/13, Krásná
Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 153,
- Koskuba Josef Ing., Tř. 5. května 1043/32, Praha 4 - smlouva č.
2016/49/15 -154,
- Škaroupka Jaroslav ing., Škaroupková Jaroslava, Donovalská
1760/37, Chodov - smlouva č. 2016/49/15 - 155,
- Květoslava Hametová Vašíčková, Sezamická 461/13, Hradec Králové a Bohuslava Vašíčková, Högerova 677/2, Praha - smlouva č.
2016/49/15/15 - 156,
- Koubek Milan, Dvořákova 33/7, Krásná Lípa
- smlouva č. 2016/49/15 -157,
- Hupková Lenka, Havlíčkova 582/17, Krásná Lípa - smlouva č.
2016/49/15 -158,
- Vybíral Luděk, Vybíralová Vlasta, Rumburská 522/17, Krásná Lípa smlouva č. 2016/49/15 - 159,
- Kučera Ladislav, U Tiskárny 646/6, Krásná Lípa - smlouva č.
2016/49/15 - 160,
- Štolcová Alena, Havlíčkova 573/20, Krásná Lípa - smlouva č.
2016/49/15 - 161,
- Beneš Karel, Nerudova 494/17, Krásná Lípa - smlouva č.
2016/49/15 - 163,
- Hladík Josef, Hladíková Milada, Havlíčkova 567/14, Krásná Lípa smlouva č. 2016/49/15 - 174,
- Richter Jiří, Richterová Olga, Křižíkova 964/38, Krásná Lípa smlouva
č. 2016/49/15 - 175,
- Rybár Jiří, Dvořákova 39/13, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15
- 176.
Výměna oken - Kyjovská 625/53, Technické služby (dílny)
a MěÚ obřadní síň
Usnesení RM č. 27 – 27/2016

RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele díla
Výměna oken - Kyjovská 625/53, Technické služby (dílny) a MěÚ
obřadní síň a schvaluje pořadí výběru zhotovitele dle předloženého
návrhu:
1. SAMAT spol. s. r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou,
2. Okna Tanvald s. r. o., Krkonošská 179, Tanvald,
3. Otherm Praha s. r. o., Šplechnerova 808/1, Praha.
RM schvaluje podpisy smluv o dílo č. 2016/11/18 - 170, č. 2016/11/18
- 171 a č. 2016/11/18 - 172 se zhotovitelem dle předložených návrhů.
Výměna žlabů - Masarykova 246/6
Usnesení RM č. 27 – 28/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2016/11/18 - 169 na výměnu žlabů na objektu
Masarykova 246/6, Krásná Lípa s firmou Jaroslav Novák - Klempířství,
Nová 2885, Varnsdorf, dle předloženého návrhu a schvaluje výjimku
z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odst. III čl.
7, kdy se mění termín realizce díla uvedený ve výzvě.
Programové vybavení
Usnesení RM č. 27 – 29/2016
RM schvaluje Servisní smlouvu č. 2016/19/19 - 179 programového
vybavení CODEXIS ONLINE se společností ATLAS consulting spol. s r.o.,
se sídlem Výstavní 292/13, Ostrava, Moravská Ostrava.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa
k 31. 3. 2016
Usnesení RM č. 27 – 30/2016
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 31. 3. 2016.
Výpověď smlouvy
Usnesení RM č. 27 – 31/2016
RM bere na vědomí výpověď smlouvy s ERA a Poštovní spořitelnou
a. s. na službu elektronického bankovnictví Max Homebanking PS.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 27 – 32/2016
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a o právu provést stavbu č. 2016/40/15 - 177 o vedení zemního kabelu nové elektropřípojky pro budoucí RD v pozemku místní
komunikace p. p. č. 2843, k. ú Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce, a.
s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín.
Obnova místních komunikací 2016
Usnesení RM č. 27 – 33/2016
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu 3. kategorie na zhotovitele díla „Obnova
místních komunikací 2016“ vypracovanou komisí pro výběrová řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 2016/11/14 - 178 s vítězným uchazečem,
kterým je firma SaM silnice a mosty Děčín, a. s., IČ 25042751, dle
předloženého návrhu.
Bezplatné zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 27 – 34/2016
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na oslavu
Dne dětí dne 1. 6. 2016 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Rybniště.
Asistent prevence kriminality
Usnesení RM č. 27 – 35/2016
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace z programu Prevence kriminality 2016 na projekt Asistent prevence kriminality.
Finanční příspěvek
Usnesení RM č. 27 – 36/2016
RM projednala žádost o finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby raná péče od organizace Centrum LIRA, z. ú., se
sídlem Matoušova 406/20, Liberec.
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku.
Podium
Usnesení RM č. 27 – 37/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2016/19/29 - 166 na pronájem
podia Tolštejnského panství včetně montážního listu, na akci Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa a Staročeský jarmark, která se
bude konat dne 18. 6. 2016, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2016/19/29 - 167 na pronájem
podia Tolštejnského panství včetně montážního listu, na akci Den
Českého Švýcarska, která se bude konat dne 27. 8. 2016, dle předloženého návrhu.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 27 – 38/2016
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Kalendář akcí kulturního domu na červen 2016
Usnesení RM č. 27 – 39/2016
RM bere na vědomí kalendář akcí kulturního domu na červen 2016.
Zpráva o plnění úkolů - Usnesení RM č. 27 – 40/2016
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 25. RM.
IV. Informace
Informace
Zápisy
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 29.4.2016,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 2.5.2016,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3.5.2016.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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