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Čtvrtek 6. října
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

BIG TRIP se blíží do cíle
Po více jak dvou letech se na krásnolipské Křinické
náměstí, tedy na místo odkud 30. srpna 2014 slavnostně vyráželi na svou cestu kolem světa, vrátí
krásnolipští cestovatelé Láďa Bezděk a Katka Dvořáková. Trasa vedoucí přes všech pět obydlených
kontinentů, dlouhá hodně přes 100 tisíc kilometrů,
se pomalu blíží ke svému konci. Jejich putování
jsme měli možnost sledovat, díky moderním technologiím, takřka v přímém přenosu. Dvanáct tisíc
sledujících na Facebooku a stovky odkazů ve webových vyhledávačích hovoří o mnohém, zájem médií
po celou dobu výpravy stejně tak.
Může se zdát, že objet dnes svět už není tak složité jako za časů Zikmunda a Hanzelky. Jistě, hlavně
z pohodlného křesla v obývacím pokoji. Stále je
však potřeba najít notný kus odvahy, udělat krok
do neznáma, síly jít si za svým snem, opustit vy-

budované jistoty, postarat se sám o sebe, daleko
od domova a přátel. Pro mnohé z nás je problém
vydat se jen do okresního města, pro další je pak vrcholem odvahy letní dovolená v Chorvatsku, natož
pak představa cesty divočinou Afriky či Jižní Ameriky… Dva mladí lidé z Krásné Lípy si svůj velký sen
splnili. Na své cestě propagovali Českou republiku,
české výrobky a značky, dělali dobré jméno i našemu městu.
„ŽIVOT SE MUSÍ UŽÍT, NE PŘEŽÍT!“ je motto celé akce
a je jasné, že Láďa s Kačkou je naplnili vrchovatě.
Oranžovou Škodu Octavia OKI jsme tehdy na začátku cesty pokřtili pivem z krásnolipského pivovaru
a stejným ji také přivítáme. Přijďte naše cestovatele společně s námi přivítat v sobotu 15. října 2016
před pivovar Falkenštejn, začínáme ve 14 hodin!
(Jan Kolář)

Po stopách Augusta Frinda
Po stopách Augusta Frinda, je projekt, na který byl
získán příspěvek v rámci Společného fondu malých
projektů SN-CZ 2014 – 2020. Příspěvek byl získán
ve výši 85% z celkových nákladů projektu v hodnotě 11.284 Eur.
Projekt “Po stopách Augusta Frinda“ by měl obnovit, rozšířit a oživit dosavadní informovanost a znalosti o významném malíři, rodáků z Krásné Lípy,
který byl výrazně podporován rodinami Dittrich
a Hielle.
Začátkem září se uskutečnila přednáška ve městě
Dohna o tomto malíři a jeho významu pro rozvoj
kultury v česko-německých zemích.
Následně ke konci září proběhla společná setkání
účastníků projektu ve městě Dohna a Krásná Lípa.
V rámci exkurze do města Dohna jsme si prošli ate-

liér našich partnerů a zároveň jsme se seznámili
s městečkem Dohna. Průvodce nám odhalil nejedno tajemství, například význam tzv. poštovních
sloupů.
V Krásné Lípě jsme společně slavnostně otevřeli novou naučnou stezku „Po stopách Augusta Frinda“,
která se tvořila během letních měsíců. Ke stezce
jsou v informačním středisku k dispozici česko-německé letáky s krátkými texty a mapkou celé trasy.
Obě exkurze se vydařily a měli jsme tak možnost
seznámit se blíže s našimi partnery, jejich prací, domovem a krásou okolí.
V rámci projektu připravujeme i unikátní česko-německou knihu Gabriely Jeřábkové pod názvem Životní příběh akademického malíře Augusta Frinda.
(Lucie Hanková)

Volby

do Zastupitelstev
krajů 2016
Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 se uskuteční
volby do Zastupitelstev krajů.
Volby se konají v pátek 7. 10. 2016
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnosti jsou pro okrsek
č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě
a pro volební okrsek č. 5 je volební
místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí
10. 10. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
13.10.2016vKrásnéLípě.Dálepakvpondělí24.10.2016veVlčíHoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 27. 10. 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 14:00 - 17:00
Úterý
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 13:00
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2016 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 10. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka,
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Ukončení svozu bioodpadu v roce 2016
Poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu v hnědých nádobách přímo
od občanů bude uskutečněn 2. 11. 2016. Doba svozu bude v daný den od 6:00 hodin do 20:00 hodin.
První svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu v hnědých nádobách přímo od občanů v roce 2017 se uskuteční 5. 4. 2017 (v případě
příznivých klimatických podmínek).

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 hod.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607,
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Mimo svozové období zůstávají hnědé sběrné nádoby u objektů. Podrobnější informace – Lenka
Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz
Asistenti prevence kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asistenty prevence kriminality na těchto telefonních
číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

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.

Vítejte v
krásné lípě

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

Bigtrip
se vrací domů
15.10.

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

Pojďme přivítat cestovatele a dobrodruhy Láďu Bezděka
a Katku Dvořákovou na náměstí v Krásné Lípě.
Program: slavnostním přivítání, rozhovor s Láďou a Káťou a možná i přepisování knihy rekordů. Před pivovarem
bude zajištěno posezení s možností občerstvení.
Tak přijďte a přivítejte je s námi.
Jan Kolář, starosta

„Od Křinického pivovaru do Pivovaru
Falkenštejn! Aneb návrat po dvou letech
na stejné místo a přesto jinam!“

6. října 2016

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 12:00 do 14:00 hod.
sudá středa od 10:00 do 12:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 4. 2017.
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.
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Požár několika stovek balíků
sena v Kyjově
Po deváté hodině dopolední 22. září bylo oznámeno, že v Kyjově u Krásné Lípy hoří uskladněné seno
vedle kravína. Na místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči z Varnsdorfu společně s dobrovolnými
kolegy z Krásné Lípy, Rumburku a Horního Podluží. V době příjezdu prvních jednotek na místo byl
plameny zasažen skoro celý tunel. Hasiči natáhli
několik vodních proudů a začali ochlazovat jak
hořící seno, tak blízký kravín. Z důvodu velké spotřeby vody a nutnosti střídání zasahujících hasičů
na místo následně vyjely také dobrovolné jednotky
z Chřibské, Horního Podluží a Varnsdorfu, pozdě
odpoledne dorazila na žádost velitele ke střídání
i jednotka z Jiříkova. Na Kyjovské přehradě bylo zří-

zeno čerpací stanoviště, vodu čerpalo jak čerpadlo,
tak varnsdorfská cisterna. V průběhu celého dne
probíhalo pomocí čtyř zemědělských strojů rozebírání hořícího stohu, vyvezené balíky byly stále prolévány vodou. Vzhledem k jejich množství – bylo
jich přibližně 600 – však dohašovací práce zabraly
celý den a ještě zdaleka neskončily. Během dne se
na místo kromě vyšetřovatele požárů dostavil také
řídící důstojník, přijeli i policejní kriminalisté a psovod. Po západu Slunce byly síly a prostředky na místě zredukovány, na dohled zůstanou ale i hasiči přes
noc.
(Hasiči Varnsdorf)

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 8. – 9. 10. 2016 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 15. – 16. 10. 2016 MUDr. Jana Jůdová
Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 523 410
- 22. – 23. 10. 2016 MUDr. Rita Rambousková
Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.

Pyrotechnici
zlikvidovali starý
dělostřelecký granát
Na nevybuchlou
b hl munici z doby
d b druhé
d hé světové
ě é
války narazil při práci v blízkosti České silnice v národním parku České Švýcarsko lesní dělník. Starý
dělostřelecký granát zlikvidovali přivolaní policejní
pyrotechnici, kteří jej pomocí trhaviny bezeškodně
odstřelili přímo na místě nálezu.
Granát se na místo zřejmě dostal v souvislosti s poválečnou likvidací munice, která byla nedaleko
odpalovaná, a patrně také docházelo k rozmetání
nevybuchlých kusů do okolí. Tato činnost se projevila také v poválečném místopisu, lokalitu zejména
lesníci dodnes nazývají „U bomb“.
(www.npcs.cz)

Astronomický
sloupek pro říjen
Letní čas (SELČ – středoevropský letní čas) bude
končit 30. října 2016, tedy v noci ze soboty 29. 10.
na neděli 30. 10. 2016. Neděle 30. 10. 2016 bude
o hodinu delší, protože ve tři hodiny ráno se čas posune zpět na dvě hodiny, čímž se dostaneme na náš
starý dobrý známý středoevropský čas (nesprávně
označovaný jako „zimní“ - SEČ). Následující období
platnosti středoevropského času bude kratší (jen
154 dní) v porovnání s obdobím platnosti letního,
tedy východoevropského času (celých 211 dní).
Letní středoevropský (neboli východoevropský)
čas, u nás začne platit opět od neděle 26. 3. 2017,
jak je uvedeno v příslušném usnesení vlády ČR.

Koncert pro klavichord
V sobotu 15. října v 17:00 se Kulturním domu
v Krásné Lípě pod záštitou senátora Zbyňka Linharta uskuteční slavnostní koncert restaurovaného
klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti.
Restaurovaný nejstarší dochovaný klávesový nástroj Šluknovska ze sbírky rumburského muzea
rozezní svým mistrovstvím Tomáš Flégr, iniciátor
projektu na záchranu tohoto jedinečného kusu.
Mimořádný umělecký zážitek si odnesou posluchači díky účinkujícím umělcům, jak Tomáši Flégrovi,
varhaníkovi, cembalistovi a jedinému českému hráči na muselaar a dulce melos, tak Vojtěchu Spurnému, cembalistovi, dirigentovi a hráči na klavichord.

Představen bude trefně zvolený dobový repertoár,
který dá vyniknout nástroji samotnému, a to jak
v sólové, tak čtyřruční hře.
Nástroj bude součástí nové expozice, připomínající
slavnou hudební minulost regionu - zejména pozůstalost Augusta Stradala, posledního žáka Ference
Liszta, který přesídlil po rozpadu monarchie natrvalo se svou chotí Hildegard do Krásné Lípy.
Celkové náklady na restaurování nástroje dosáhly
částky 204 000,- Kč, kdy 113 148,- Kč bylo získáno
díky sérii deseti benefičních koncertů zahájených
v prosinci roku 2009 a díky příspěvkům jednotlivých mecenášů.

Klub pro podnikavé ženy
zve na podzimní akce

Osobní dům a rodová zahrada - Ing. Arch. Petr Hájek
Kdy: Sobota 8. 10. 2016 od 10:00 - 18:00 hod.
Kde: Nové prostory Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře (Krásná Lípa)
Cena: 900 Kč, pro dvojici 1.500 Kč
Je třeba se přihlásit na email volfova@soukroma.cz Je celodenní seminář o přírodní architektuře a permakultuře. Seminář vedený zkušeným architektem zaostří naši pozornost
na správné řešení prostoru zahrady a domu. Nebudeme se učit JAK, ale budeme věnovat
pozornost tomu, CO potřebujeme a hledáme pro vytvoření vlastního životního prostoru.
Kromě tří přednášek věnujeme prostor vzájemnému seznámení, vašim projektům a meditaci. Každá duše, která se inkarnuje na zemi, vytváří kromě svého těla také svůj životní
prostor. Ve společné meditaci nahlédneme, jaký prostor je pro Vaši duši přirozený a jaké
signály Vám dává Vaše vědomí na cestě k Vašemu domovu.
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Sbírka ošacení

Benefiční koncert Štěpána Raka

Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá sbírku ošacení,
do které můžete nosit:
veškeré letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, obuv, hračky, školní pomůcky, přikrývky, polštáře, domácí
potřeby (zabalené v krabici), látky, kabelky, batohy, funkční menší elektrospotřebiče, péče o dítě (postýlky, přebalovací pult…) a další…
Nenoste: poškozen nádobí, ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola, znečištěný a vlhký
textil.
Věci lze do Komunitního centra Kostka nosit až do 31. října v době
od 7:00 do 16:00. Děkujeme za pomoc.

V sobotu 29. října od 17:00 jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Doubicích na koncert světového kytarového virtuosa Štěpána Raka. Výtěžek koncertu
bude věnován na opravu varhan v doubickém kostele.

Koncert na počest sv. Lukáše
a W. A. Mozarta
V sobotu
t 22
22. říj
října od
d 17.00
17 00 hhodin
di vystoupí
t í v klášt
klášterním
í kkostele
t l sv. V
Vavřince vedle Lorety v Rumburku Rumburský komorní orchestr. Během koncertu
ke cti sv. Lukáše posluchači uslyší skladby W. A. Mozarta. Koncert připomene 260 let od narození a 225 let od úmrtí hudebního skladatele a klavíristy
Wolfganga Amadea Mozarta. Program koncertu: 1) W. A. Mozart: Sonata in
C, 2) W. A. Mozart: Agnus Dei, 3) W. A. Mozart: Malá noční hudba, 1. věta, 4)
W. A. Mozart: Exultate Jubilate Sólisté: Helena Krausová (zpěv), Helga Klinarová (housle), Patrik Engler (fagot). Dirigent: Patrik Engler a Milan Koršo.
Vstupné dobrovolné.

Jóga pro seniory
Jemné cvičení v klidném tempu, protažení těla, uvolnění, autorehabilitace,
nácvik správného dýchání. Cvičení probíhá převážně v sedě, na židli nebo
ve stoje. Je uzpůsobeno přítomné skupině a jejich zdravotnímu stavu. Cvičitelka Mgr. Irena Kubicová.
Středa 12. 10. od 10-11 hodin - modrý DPS
Středa 19. 10. od 10-11 hodin - žlutý DPS
Středa 26. 10. od 10-11 hodin - modrý DPS
Na akci se přihlaste předem na tel. č. 728 974 010. Vstupné je ZDRAMA. Akce
je zpřístupněna také pro veřejnost.

Výstava 120 let rozhledny Dymník
Muzea Rumburk
R b k a Varnsdorf
d f připravila
ř
l ve výstavní
ý
í síni
í rumburského
b kéh muzea
novou tematickou výstavu: „120 let rozhledny na Dymníku“. Výstava zachycuje Dymník v široké škále dobových snímků a vzdává hold také mimořádným
osobnostem spojených s rozhlednou na Dymníku. Část výstavy tvoří rovněž
srovnávací fotografie Václava Jelínka a dobové artefakty. Výstava je přístupná v běžné otvírací době rumburského muzea do 27. října 2016, od úterý
do pátku, od 9 do 15 hodin. Návštěvy v jinou otvírací dobu možno objednat
telefonicky předem: 412 332 194. Vstupné: 30,- a 15,- Kč.

Drátkování podruhé
Tradiční řemeslo
báječný
l i báj
č ý odpočinek
d či k pro všechny
š h věkové
ěk é kkategorie najednou. Přijďte si v sobotu 15. října do Vlčíhorské zahrady dobra mezi
10:00 d 15:00 vyzkoušet výrobu šperku s korálky nebo odrátkovat svůj kameninový hrnec.
Vstupné: 100 Kč, s sebou láhev, hrneček či květináč s bříškem (není povinné
pro šperkařky)
Přihlášky na tel.: 773 111 904 nebo e-mail: irena.cihakova@nobilis.cz.

Permakultura a osivo
s Katkou Horáčkovou
Pěstování zdravého jídla začíná u zdravého osiva a umění napěstovat si vlastní osivo patří k základním znalostem v systému trvale udržitelného pěstování. O víkendu 22. – 23. října se dozvíte, jak zamezit nechtěnému sprášení
a udržet čistotu odrůd, o důležitosti krajových odrůd. Během praktického
kurzu budete sbírat osivo přímo z dozrávajících rostlin v zahradě bohaté
na byliny ale i další užitkové druhy. Naučíte se, jak a kdy osivo správně sbírat,
jak a proč ho čistit, sušit a jak uchovávat, aby si udrželo svou klíčivost. Některé
si budete moci i odvézt, když ho poznáte.
S sebou vezměte: pohodlné pracovní oblečení, pokrývku hlavy, přezůvky, zápisník na poznámky, cokoliv byste rádi sdíleli s ostatními účastníky, dobrou
náladu.
Cena: 1900 Kč (platba při přihlášení na účet 2062 33 168 /0300. variabilní
symbol 23102016)
Rozvrh: Sobota 10 – 18 hodin, Neděle 9 – 15 hodin
Přihlášky na zahrada.dobra@gmail.com

PROGRAM KINA NA ŘÍJEN
Polednice - středa 12. října od 19:00
Přestože titul filmu odkazuje ke slavné
básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro
filmový příběh zasazený do současnosti
je velmi volná. Eliška s malou dcerkou se
po mnoha letech vrací do rodné vesnice
svého muže, aby se zde pokusila o nový
začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji
tu však čeká i setkání s místní podivínkou,
ženou, která ve své pomatené mysli vleče
tíhu vlastního dávného neštěstí. Kolem
Elišky, vystavené traumatům z osamělosti
a postupně vysilované boji s nekonečnými
úředními stereotypy, se postupně začínají
spřádat sítě prokletí. Podaří se Elišce zachránit sebe i dceru před mysteriózním
zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Polednice anebo vlastní šílenství?
Trailer a více informací: https://www.falcon.cz/film/polednice
Až na severní pól - neděle 16. října od 16:00
Jdi za svým snem, třeba až na konec světa. Patnáctiletá Saša je dcera bohatých
aristokratických rodičů v Rusku koncem
19. století. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem svého dědečka Olukina,
významného vědce a polárníka, který se
dosud nevrátil ze své poslední expedice, na které se pokusil dobýt severní pól.
Olukin předal své poslání výzkumníka
Saše, ale její rodiče, kteří už jí začali sjednávat svatbu, to vůbec neschvalují. A tak

se Saša rozhodne vzepřít svému osudu,
uprchne z domova a je odhodlaná Olukina
nalézt... i kdyby měla dojít až na severní
pól. Trailer a více informací: http://artcam.
cz/az-na-severni-pol/
Teorie tygra - středa 19. října od 19:00
I ochočení muži mohou zdivočet. Veterinář
Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová)
totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří,
a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe
než on ví, co je pro něj dobré a správné.
A tak se k jeho neštěstí o něj starala podle
své představy o jeho štěstí.
Trailer a více informací: http://www.cinemart.cz/filmy/teorie-tygra/
Angry Birds – středa 26. října od 16:00
Animovaná komedie Angry Birds ve filmu
nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale
jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek.
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů.
Když však na ostrov dorazí záhadná zelená
prasata, musí tahle nesourodá skupinka
zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov
před nimi zachránit.
Trailer a více informací: https://www.falcon.cz/film/angry-birds
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První třídní schůzky v první třídě
V pondělí 19. září se poprvé konaly třídní schůzky v I. C, to je třídě s alternativní výukou. A jejich průběh byl
také alternativní, rodiče seděli na „na elipse“ podávali si „mluvícího medvídka“ a došlo i na „lovení lidí“, jehož
průběh je zachycen na fotografii. Třídní schůzka nakonec trvala bezmála dvě hodiny v přátelské atmosféře
a účastníci se rozešli s velmi dobrým pocitem.
(Za rodiče - František Dlask)

Rozhledna na Dymníku oslavila
120 narozeniny
V sobotu 24. září se na rozhledně Dymník, kterou provozují krásnolipští turisté, slavilo 120 let rozhledny a 180 let od narození Augusta Wenschucha, rumburského radního, který nechal rozhlednu vybudovat.
Na programu oslav nechyběli krásnolipští turisté, kteří zde kromě jiného zajišťovali občerstvení a Krásnolipský komorní sbor, který jste mohli vidět vystupovat hned několikrát, na samém úpatí rozhledny a zanedlouho na tribuně pod rozhlednou…
Články a fotografie z oslav najdete např. na webu KČT Krásná Lípa http://www.kctkrasnalipa.cz/ a Výběžku.
euhttp://www.vybezek.eu/aktuality/21-zpravy/8073-120-vyroci-dymniku.html.

Tenis v nafukovací hale
Od 3. října vstoupil ve Sportovním areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě v platnost ceník na zimní sezonu 2016 / 2017. Za pozornost stojí cenová nabídka na pronájem dvorce ve sportovní nafukovací hale.
Ve dnech školního vyučování od 8:00 do 14:00 zaplatíte za kurt 200 Kč / hod. Tato zvýhodněná nabídka platí
až do 22. prosince 2016. Ostatní ceny zůstávají stejné jako v předchozím zimním ceníku.
Aktuální ceník a další informace najdete na http://www.krasnalipa.cz/areal.php.

Koloběžkové závody
si užili malí i velcí
Stejně jako v minulosti i letošní poslední zářijová
neděle patřila v Krásné Lípě koloběžkám. Hraví dospělí a jejich děti proměnili cyklostezku u rybníka
Cimrák v závodní dráhu koloběžkové rallye. Všichni
dohromady absolvovali zhruba dvousetmetrovou
slalomovou trať, na níž mezi kužely poměřovali
svou šikovnost i rychlost. Odpoledne pak byla pro
všechny soutěžící, ale nejen pro ně, připravena
pohádka, kterou do Krásné Lípy přivezl Kašpárek
a Divadlo Úsměv z Prahy. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na facebookovém profilu města
Krásná Lípa nebo na http://hokejvdf.rajce.idnes.cz/
kolobezkyada_2016/.
(Šárka Pešková)

Exkurze za zajímavostmi
Městského parku
v Krásné Lípě
V sobotu 24. 9. jsme měli možnost nahlédnout,
prostřednictvím povídání botaničky Ivany Markové a starosty Jana Koláře, nejen do historie vzniku
současné podoby Městského parku, ale dozvěděli
jsme se i mnoho zajímavostmi o místních dřevinách a rostlinách a to nejen z vyprávění J. Koláře
a I. Markové, ale i díky vzpomínkám některých pamětníků, kteří se exkurze zúčastnili.
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Sbírej a vyhraj
Pravidla soutěže jsou jednoduchá, každý za kus
doneseného elektrozařízení na Sběrný dvůr obdrží razítko na soutěžní kupon, který si vytiskněte
na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“.
Aby elektrozařízení mohla být započítána do soutěže a recyklována, je nutné odevzdávat je na sběrný
dvůr v nedemontovaném stavu! Počet elektrospotřebičů je shodný s počtem udělených razítek. Pokud máte k dispozici více elektrospotřebičů, je možné si vytisknout další letáky (neomezené množství)
na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“. Razítka
získáte za veškerou spotřební elektroniku včetně
příslušenství (např. videopřehrávače, DVD přehrá-

vače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony,
gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové
ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální
a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např.
teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení výpočetní techniky
(např. notebooky, počítače, optické mechaniky,
myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky tiskárny, malé
stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole, videohry
včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.) Na leták
s pěti razítky vyplníte svou adresu a další kontaktní

údaje a odešlete na adresu PMH s.r.o., P. O. BOX č.
76, 460 03 Liberec 3. Ukončení soutěže je 15. 10.
2016. Slosování o ceny proběhne do 15. 11. 2016,
za přítomnosti notáře a zástupců ustanovené
komise. O výhře budete vyrozuměni telefonicky
na uvedené telefonní číslo i emailem. Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předání cen, které
proběhne na krajském úřadě vašeho kraje. Výhru je
možno vyzvednout pouze osobně. Seznam výherců bude uveden i na stránkách www.asekol.cz. Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.
asekol.cz.

USNESENÍ

z 33. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 9. 2016
I. Hlavní program
Závěry z 11. ZM - Usnesení RM č. 33 – 01/2016
RM projednala průběh a závěry z jednání 11. ZM ze dne 14. 9. 2016.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 33 – 02/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout:
- část p. p. č. 1902/5 o výměře 620 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2289 o výměře 988 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 692 o výměře 1180 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 693/2 o výměře 770 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Pronájem části p. p. č. 350, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 33 –
03/2016
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 350 o výměře cca 50 m2, k. ú. Krásná
Lípa Marku Bittmanovi, bytem Pletařská 22/3, k. ú. Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 33 – 04/2016
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2012/23/15 - 299,
nájemce František Kováč, bytem Krásný Buk 54, Krásná Lípa, dohodou ke dni
31. 8. 2016.
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 33 – 05/2016
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- st. p. č. 1497 o výměře 2 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1952/5 o výměře 897 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 3040/1 o výměře 214 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 712/2 o výměře část o výměře cca 280 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1921/6 o výměře 112 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2330/3 o výměře 771 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 161/1 o výměře 582 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- p. p. č. 172/3 o výměře 200 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 688/7 o výměře cca 1250 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 688/1 o výměře cca 2250 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 33 – 06/2016
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2011/25/29 - 403, na byt
č. 18, Nemocniční 1156/16 s Josefem Zajícem, bytem Nemocniční 1156/16,
Krásná Lípa k 31. 10. 2016.
Byty - podnájem bytu č. 17, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 33 – 07/2016
RM schvaluje Martině Zatloukalové, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa
podnájem bytu č. 17, Nemocniční 1149/12A pro Patrika Švorce, Terezu Grundzovou a Dominika Švorce, všichni bytem Staré Křečany 33 na dobu neurčitou.
Byty - změna nájemní smlouvy - byt č. 23, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 33 – 08/2016
RM se seznámila s žádostí o změnu nájemní smlouvy Hany Karešové, bytem
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy, dle předloženého návrhu.
Sponzorský dar - Usnesení RM č. 33 – 09/2016
RM schvaluje sponzorský dar útulku pro psy Azyl Pes - Krásný Les, z. s., Krásný
Les 3, Frýdlant ve výši 10 000 Kč.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 33 – 10/2016
RM projednala stav objektu E. Krásnohorské 781/19 a z důvodu technického
stavu objektu schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
objektu na dobu určitou do 31. 12. 2016, kdy po tomto datu již nebudou nové
nájemní smlouvy uzavírány.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 33 – 11/2016
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 18, Nemocniční 1156/16 - Dům
s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 33 – 12/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 18, Nemocniční 1156/16 (Dům
s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 (47,21 m2, sazba 30,46
Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

Odstranění havarijního stavu mostu přes Křinici, ev. č. KL - 16
Usnesení RM č. 33 – 13/2016
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu 3. kategorie na zhotovitele díla „Odstranění havarijního stavu
mostu přes Křinici, ev. č. KL - 16“ vypracovanou komisí pro výběrová řízení.
RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. 2016/11/14 - 376 s vítězným uchazečem, kterým je firma
SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Děčín, IČ 25042751, dle předloženého návrhu.
Chodník Pražská - projektová dokumentace
Usnesení RM č. 33 – 14/2016
RM se seznámila s nabídkou firmy ProProjekt s. r. o., IČ 25487892, se sídlem
Starokřečanská 34, Rumburk, na vypracování projektové dokumentace chodníku v ul. Pražská. RM schvaluje zpracování PD včetně inženýrské činnosti
v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Chodník Kyjovská - studie
Usnesení RM č. 33 – 15/2016
RM se seznámila se studií stavby chodníku v ulici Kyjovská. RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP zahájit jednání s majiteli pozemků dotčených
stavbou o možném odkupu pozemků pro výstavbu chodníku.
Dodavatel elektrické energie pro rok 2017
Usnesení RM č. 33 – 16/2016
RM se seznámila s nabídkami energetických společností na dodávku elektrické
energie pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím dodavatelem na dodávku elektrické energie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 se společností ČEZ Prodej, s. r. o.,
Duhová 1/425, Praha dle předložené nabídky.
Dodavatel plynu pro rok 2017 - Usnesení RM č. 33 – 17/2016
RM se seznámila s nabídkami energetických společností na dodávku zemního
plynu pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím dodavatelem na zemního plynu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 se společností RWE Energie, s.r.o., Limuzská
3135/12, Praha dle předložené nabídky.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 33 – 18/2016
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
2016/40/15 - 382, s firmou RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, Ústí
nad Labem, na vedení nové plynové přípojky v místní komunikaci p. p. č. 2794,
k. ú. Krásná Lípa, pro objekt č. p. 682, Kyjovská ul.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť
Usnesení RM č. 33 – 19/2016
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:
- Burkoň Radim, Chrbolková Tereza, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 347,
- Hnuta Miloš, Hnutová Zdeňka, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 351,
- Müller Tomáš, Müllerová Olga, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 352,
- Čížek Miroslav, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 356,
- Ing. Michal Stibor, Stiborová Lenka Mgr. – smlouva č. 2016/49/15 - 383,
- Kaiprová Eva, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 384,
- JUDr. Svoboda Edvin, Ústí nad Labem – smlouva č. 2016/49/15 - 385,
- Ha Le Xuan, Doksy – smlouva č. 2016/49/15 - 386,
- Kováčová Petra, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 387,
- Mausová Renáta, Koutník Petr, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 388,
- Řežábek Zděnek, Řežábková Magdalena, Krásná Lípa – smlouva č.
2016/49/15 - 389,
- Pešír Milan, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 390,
- Träger Zdeněk, Trägerová Hana, Praha – smlouva č. 2016/49/15 - 391,
- Čermák Jiří, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 392,
- Novák Petr Ing., Nováková Zuzana Mgr. – smlouva č. 2016/49/15 - 393,
- MUDr. Havlová Leona, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 394,
- MUDr. Havlová Leona, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 395.
Smlouva o partnerství - Dodatek č. 1 - Usnesení RM č. 33 – 20/2016
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství č. 2010/49/19 - 352 pro
projekt Lípa Centrum - Aparthotel dle přílohy.

Směrnice a elektronická archivace projektů
Usnesení RM č. 33 – 21/2016
RM schvaluje prodloužení termínu vedoucí finančního odboru Bc. Michaele
Sochové na aktualizaci směrnic města do konce 11/2016 a na dokončení
elektronické archivace základních dokumentů k dotovaným projektům města
nezbytných k případným budoucím kontrolám do konce prvního čtvrtletí roku
2017.
Nařízení č. 1/2016 - Usnesení RM č. 33 – 22/2016
RM schvaluje Nařízení č. 1/2016, Tržní řád, kterým se zakazuje pochůzkový
a podomní prodej, dle přílohy.
Likvidační komise - Usnesení RM č. 33 – 23/2016
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
ZŠ projekt - Usnesení RM č. 33 – 24/2016
RM schvaluje organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o.
podání žádostí o dotace na projekt Historie nás spojuje z Ministerstva zahraničních věcí ČR do dotačního programu Česko-polské fórum, výběrové řízení
na podporu nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů
směřujících k rozvoji česko-polských vztahů ve smyslu memoranda o porozumění mezi ministry zahraničí ČR a PR. RM doporučuje ZM v případě schválení
dotace navýšit příspěvkové organizaci neinvestiční příspěvek o 100 000 Kč
na vlastní podíl dotace.
Platový výměr - Usnesení RM č. 33 – 25/2016
RM schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., ze dne 31. 8. 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů platový
výměr RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Snížení počtu žáků - Usnesení RM č. 33 – 26/2016
RM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro školní rok 2016 - 2017 výjimku
z počtu žáků v 1. třídě základní školy, kterou stanovuje vyhláška č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v platném znění: snížení počtu žáků ve třídě ze 17 na 13 žáků, tj.
o 4 žáky ve třídě.
Smlouva o technickém zabezpečení voleb do zastupitelstvev krajů
2016 - Usnesení RM č. 33 – 27/2016
RM schvaluje smlouvu o technickém zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů
č. 2016/49/16 - 397 mezi městem Krásná Lípa a ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o., dle
předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení RM č. 33 – 28/2016
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci do programu Podpora folklorních
souborů Nadace Agrofert na projekt Lila rosa 2017.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 33 – 29/2016
RM doporučuje ZM schválit Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 2. navýšení dotace
na zajištění sociálních služeb ve výši 73 200 Kč.
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 33 – 30/2016
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu Správě Národního
parku České Švýcarsko na předvánoční besídku dne 29. 11. 2016.
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů
Usnesení RM č. 33 – 31/2016
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM.
IV. Informace
Informace a zápisy
RM projednala následující informace a zápisy:
- dopis od Městského soudu v Praze v právní věci žalobce: Město Krásná Lípa,
proti žalovanému: KEY INVESTMENTS a. s., Praha o vydání bezdůvodného
obohacení,
- oznámení od KÚÚK o ukončení zadávacího řízení na dodavatele stavebních
prací v rámci akce „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov“,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 30. 8. 2016,
- Zápis ze 7. jednání finančního výboru ze dne 7. 9. 2016.
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USNESENÍ

z 11. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 14. 9. 2016
Zpráva o plnění úkolů - Usnesení ZM č. 11 – 01/2016
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 10. ZM bez připomínek.
Zpráva o činnosti kulturního domu
Usnesení ZM č. 11 – 02/2016
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti kulturního domu předloženou Janou Drobečkovou, místostarostkou města, dle přílohy.
Zpráva o činnosti městské knihovny
Usnesení ZM č. 11 – 03/2016
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské knihovny předloženou Janou Drobečkovou, místostarostkou města, dle přílohy.
Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Usnesení ZM č. 11 – 04/2016
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a prevenci kriminality ve městě, předloženou npor. Mgr. F. Steinbachem, vedoucím Obvodního oddělení Policie
ČR a Mgr. L. Hankovou, tajemnicí MěÚ v předloženém znění.
Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení ZM č. 11 – 05/2016
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. České Švýcarsko předloženou ředitelem Ing. Jiřím Tutterem.
Nemovitosti - prodej objektu Smetanova 285/2
Usnesení ZM č. 11 – 06/2016
ZM neschvaluje prodej č. p. 285 na st. p. č. 224 a st. p. č. 224 (503 m2), p. p. č.
211/1 (1 423 m2) vše v k. ú. Krásná Lípa, ulice Smetanova Michalovi Votápkovi
bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 11 – 07/2016
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 688/1 o výměře 1227 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za účelem výstavby rodinného domu Miroslavu Šafusovi za cenu 70 000,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. 736, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 11 – 08/2016
ZM schvaluje 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 2 400 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej st. p. č. 584/2, p. p. č. 838/2 a p. p. č. 838/3, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 11 – 09/2016
ZM schvaluje prodej st. p. č. 584/2 o výměře 149 m2, p. p. č. 838/2 o výměře 884
m2 a p. p. č. 838/3 o výměře 108 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby
rodinného domu Tomáši a Michaele Gottwaldovým, bytem Nemocniční 1072/36,
Krásná Lípa za cenu 22 820 Kč. Prodej bude realizován podle oddílu I., článek 2
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené s tím, že strpí přemístění
porostů okrasných dřevin do 30. 10. 2016.
Prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 11 – 10/2016
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 186/2 o výměře 1587 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Evě Kamberské, bytem Nemocniční 554/14, Krásná Lípa
z důvodu určení pozemku pro výstavbu RD.
Prodej st. p. č. 545/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 11 – 11/2016
ZM schvaluje stažení usnesení o prodeji st. p. č. 545/1 o výměře 235 m2, k. ú.
Krásná Lípa Ladislavu Ferencovi, bytem Varnsdorfská 160/72, Krásná Lípa z programu zasedání.
Prodej části p. p. č. 2751/4 a části p. p. č. 3064/4, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 11 – 12/2016
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2751/4 a části p. p. č. 3064/4, vše k. ú. Krásná
Lípa dle předloženého návrhu Lucii Drahé, bytem Alšova 212/4, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 551/1, k. ú. Vlčí Hora - Usnesení ZM č. 11 – 13/2016
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 551/1 o výměře 1263 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby rekreačního objektu Davidu Polenovi a Věře Polenové Jurkiewiczové, bytem Hviezdoslavova 1636, Kladno za cenu 54 780 Kč (do základní výměry
18 000 Kč, nad základní výměru 3 780 Kč, porosty 33 000 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. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 11 – 14/2016
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 504 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem rozšíření zahrady Gabriele Karmanové, bytem Nemocniční 1063/28,
Krásná Lípa a Pavlu Novotnému, bytem Karolíny Světlé 3019, Varnsdorf za cenu
15 120 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 57/14, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 11 – 15/2016
ZM schvaluje prodej p. p. č. 57/14 o výměře 431 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Ing. Zbyňku Linhartovi, bytem Bezručova 4, Krásná Lípa za cenu
12 930 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 11 – 16/2016
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 176/1 o výměře 1187 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za účelem zřízení zahrady Pavlu a Marcele Ranšovým, bytem Chelčického 14,
Trmice za cenu 32 775 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 570/1 a části 570/2, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 11 – 17/2016
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 570/1 o výměře 602 m2 a části p. p. č. 570/2
o výměře 1509 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Ireně Syroťukové, bytem Husovo náměstí 26, Chabařovice za cenu 96 775 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 11 – 18/2016
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa Strojírně Varnsdorf, s.
r. o., se sídlem Domažlická 1256/1, Praha za účelem výstavby rodinného domu.
Oddělená část pozemku nemá zajištěno dopravní napojení na veřejnou komunikaci.
Prodej - Usnesení ZM č. 11 – 19/2016
ZM projednalo žádost Luďka Ducháče, bytem Šumavská 2155/23, Šumperk
a schvaluje:
1. založení domu jinak než na základové desce při zachování návratnosti
jistiny,
2. vyjmutí ceny porostů (9 100 Kč, resp. 27 300 Kč) z jistiny.
Prodej p. p. č. 502/3 a 502/5, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 11 – 20/2014
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 502/3 o výměře 236 m2, k. ú. Krásná Lípa Blance
Dvořákové, bytem Studánecká 64/2, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku
pro potřeby města. P. p. č. 502/5, k. ú. Krásná Lípa není v majetku města Krásná
Lípa.
Odkoupení p. p. č. 29, k. ú. Vlčí Hora - Usnesení ZM č. 11 – 21/2016
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 29 o výměře 1331 m2, k. ú. Vlčí Hora za cenu
101 340 Kč od Lesy ČR, s. p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22A, Rumburk.
Byty - zrušení usnesení - Usnesení ZM č. 11 – 22/2016
ZM ruší usnesení ZM č. 10-20/2016 ze dne 13. 6. 2016, kterým bylo schváleno
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 24, Nemocniční
1149/12a, z důvodu nezájmu žadatelky Dany Slanařové.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 24, Nemocniční 1149/12a - Usnesení ZM č. 11 – 23/2016
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 24,
Nemocniční 1149/12a v pořadí:
1. Michal Rücker, bytem Kyjovská 384/25, Krásná Lípa,
2. Jan Pecka, bytem Sídliště 1015, Šluknov,
s účinností od 1. 10. 2016.
Veřejná ochránkyně práv - výzva - Usnesení ZM č. 11 – 24/2016
ZM bere na vědomí výzvu veřejné ochránkyně práv ze 6. 9. 2016 s tím, že trvá
na stanovisku schváleném Radou města Krásná Lípa usnesením RM č. 3001/2016 ze dne 11. 7. 2016.
Odložení podání žaloby ve věci opatrovnictví
Usnesení ZM č. 11 – 25/2016
ZM schvaluje, na základě příslibu Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí příspěvku
na opatrovnictví od roku 2017, odložení podání žaloby ve věci opatrovnictví. Žaloba bude podána v roce 2017, pokud v rozporu s tímto příslibem MV ČR nebudou
na výkon funkce opatrovníka státem poskytnuty příspěvky na opatrovance.
Dotované sociální bydlení v Krásné Lípě
Usnesení ZM č. 11 – 26/2016
ZM bere na vědomí informaci starosty města Jana Koláře o postupu radnice
ve věci dotovaného sociálního bydlení na území města.
ZM konstatuje, že stávající zákonná úprava je nevyhovující a postup nápravy ze
strany Ministerstva práce a sociálních věcí je nedostatečný.
Zpráva o daňové kontrole - Usnesení ZM č. 11 – 27/2016
ZM bere na vědomí zprávu o daňové kontrole projektu Kanalizace Krásná Lípa.
Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 11 – 28/2016
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2016/49/18 - 340, s firmou
RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, ve věci nové zemní plynové přípojky pro objekt Masarykova 25/9, Krásná Lípa.
Žádost o změnu ÚP - Usnesení ZM č. 11 – 29/2016
ZM se seznámilo s žádostí o změnu ÚP od Romana Pešťáka, bytem Lesní
1540/41, Rumburk a doporučuje zabývat se žádostmi tohoto typu až v rámci
vyhodnocování uplatňování územního plánu po uplynutí čtyřleté zákonné lhůty
od pořízení ÚP.
Cyklotrasa Krásná Lípa - Rybniště - Horní Podluží
Usnesení ZM č. 11 – 30/2016
ZM schvaluje úhradu 1/3 podílu nákladů, max. do výše 100 tis. Kč, na úpravu
cyklotrasy Krásná Lípa - Rybniště - Horní Podluží.
Obecně závazné vyhlášky - Usnesení ZM č. 11 – 31/2016
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o zákazu žebrání na vybraných
místech veřejného prostranství, dle předloženého návrhu.
Rekonstrukce nebytového prostoru v domě služeb
Usnesení ZM č. 11 – 32/2016
ZM schvaluje Kostce Krásná Lípa rekonstrukci nebytového prostoru v domě služeb
na rozšíření prádelny, v souladu se stavebním povolením.
Dům služeb - Usnesení ZM č. 11 – 33/2016
ZM schvaluje navýšení rozpočtu org. složky 0357 - dům služeb o částku
200 000 Kč na zajištění stavebních prací v nebytovém prostoru č. 2, Masarykova
1094/4, Krásná Lípa.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení ZM č. 11 – 34/2016
ZM schvaluje zařazení projektu „Infrastruktura v ZŠ v Krásné Lípě - Učebna fyziky

a chemie“ do tabulky investičních priorit, která je součástí Strategického rámce
MAP - Místního akčního plánu vzdělávání pro území správního obvodu ORP Varnsdorf a území správního obvodu ORP Rumburk.
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
podání žádosti o dotaci na projekt „Infrastruktura v ZŠ v Krásné Lípě - Učebna
fyziky a chemie“ v rámci dotačního titulu „IROP Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL“ s celkovými výdaji projektu do výše 1 300 000 Kč. ZM schvaluje
financování vlastního podílu ve výši 10% z FRIM příspěvkové organizace.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací - Usnesení ZM č. 11 – 35/2016
ZM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa přijetí těchto dotací:
1. Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období
leden - srpen 2016 ve výši 150 405 Kč,
2. Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách
a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období
leden - srpen 2016 ve výši 298 149 Kč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - 1. RO - Usnesení ZM č. 11 – 36/2016
ZM schvaluje 1. Rozpočtové opatření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa, dle přílohy.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti - Usnesení ZM č. 11 – 37/2016
ZM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. podání žádostí o dotaci na poskytování
sociálních služeb na rok 2017 z programu Ústeckého kraje Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2017 dle předloženého rozpočtu.
Amari - terénní práce 2017 - Usnesení ZM č. 11 – 38/2016
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Amari – terénní práce 2017
do programu RVRZ Podpora terénní práce pro rok 2017.
ZM schvaluje realizaci tohoto projektu prostřednictvím příspěvkové organizace
Kostka Krásná Lípa. ZM schvaluje spoluúčast města ve výši max. 108 000 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací - Usnesení ZM č. 11 – 39/2016
ZM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. přijetí dotací:
- od Ústeckého Kraje na Sociálně aktivizační služby ve výši 256 300 Kč.
- od Nadačního fondu AVAST ve výši 100 000 Kč na Odlehčovací služby 2017.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - účelový investiční příspěvek
Usnesení ZM č. 11 – 40/2016
ZM schvaluje účelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci KOSTKA Krásná
Lípa do max. výše 250 000 vč. DPH na koupi služebního vozidla.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - 3. rozpočtové opatření
Usnesení ZM č. 11 – 41/2016
ZM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. 3. rozpočtové opatření dle předloženého
návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - převod vozidla - Usnesení ZM č. 11 – 42/2016
ZM schvaluje bezúplatný převod vozidla Ford Tranzit od p. o. Kostka městu Krásná
Lípa.
5. rozpočtové opatření města - Usnesení ZM č. 11 – 43/2016
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření města dle předloženého návrhu.
MAS Český sever - Usnesení ZM č. 11 – 44/2016
ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč z.s. MAS Český Sever a uzavření
příslušné darovací smlouvy.
Darovací smlouva - Usnesení ZM č. 11 – 45/2016
ZM schvaluje přijetí daru na základě Darovací smlouvy na finanční dar č.
2016/45/16 - 369 na zajištění částečné úhrady nákladů spojených se zřízením
přístupové a příjezdové cesty k nově vzniklé p. p. č. 1126/15, k. ú. Krásná Lípa,
dle přílohy.
Pečovatelská služba - Usnesení ZM č. 11 – 46/2016
ZM schvaluje přijetí další dotace na pečovatelskou službu pro rok 2016 z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016 od Ústeckého kraje ve výši
8 100 Kč.
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb.
Zajištění povinné školní docházky - Usnesení ZM č. 11 – 47/2016
ZM schvaluje uzavření Dohody o zajištění povinné školní docházky č. 2016/49/16
- 346 mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice.
Dotace KČT - Usnesení ZM č. 11 – 48/2016
ZM schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2016/45/13 - 70 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa uzavřené s Klubem českých turistů.
Dodatek upravuje účel čerpání dotace na akci.
Zájmové organizace výlet - Usnesení ZM č. 11 – 49/2016
ZM schvaluje uvolnění částky do 90 tis. Kč z organizační složky 0391 na zorganizování výletu pro aktivní členy organizací ve městě. ZM ukládá tajemnici MěÚ
organizaci a realizaci tohoto výletu.
T-KLUB Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 11 – 50/2016
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „T-KLUB Krásná Lípa“ v rámci
dotačního titulu „IROP - Výzva č. 30 - Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.
ZM schvaluje vyčlenění částky na vlastní podíl spolufinancování ve výši 10 %
a na úhradu neuznatelných nákladů do výše 1,5 mil. Kč a vyčlenění částky
na předfinancování projektu ve výši 100 % celkových výdajů projektu do výše
12 mil. Kč.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vais, Mgr. Richard Nagel
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