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Čtvrtek 22. června
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo vyjde za tři týdny
4,- Kč

Krásnolipští zastupitelé se sešli počtrnácté
Červnové zasedání našich zastupitelů mělo
v programu 44 bodů k projednání. Hlavními body bylo hodnocení hospodaření města
Krásná Lípa za rok 2016 – bez výhrad, potvrzeno i výrokem auditora. Dále si zastupitelé
vyslechli informace o stavu jednotlivých letošních městských investičních projektů – rekonstrukce místních komunikací, mostku v Tylově
ulici, opravy fasád bytových domů v Mánesově ulici a na Křinickém náměstí, energetické
úspory domu v Nemocniční 6 atd.
Zároveň si vyslechli informace o stavu připravených či podaných dotačních žádostí
a schválili jejich další realizaci – např. výstavba
sběrného dvora, rekonstrukce nízkoprahového T-klubu, rekonstrukce chodníků v Pražské
a Varnsdorfské ulici, rekonstrukce zeleně hřbitova ve Vlčí Hoře, opravy sakrálních památek
atp. Zároveň bylo schváleno i podání žádosti
na digitalizaci našeho kina.
Dalšími body byly zprávy o zájmové činnosti

Nová technika pro
technické služby
Město postupně obnovuje vozový park technických služeb. V nedávné době jej obohatilo o "novou" repasovanou montážní plošinu.
Dosah je až do výšky 21 m, pořizovací cena
1,2 mil. Kč. Nahrazuje se tak stará, technicky
zaostalá plošina na podvozku Avia.

ve městě a zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa. Zde je důležité zdůraznit, že na provoz
organizace město přispívá z celkového rozpočtu pouze 15%, zbytek je zajištěn dotacemi,
které si organizace sama aktivně získává, dary
a vlastní doplňkovou činností.
V bloku prodejů nemovitostí nebyl schválen
prodej bytového domu v Pražské ulici 48 dvěma zájemcům z důvodu nízké nabídkové ceny.
Město v minulých letech investovalo do oprav
a rekonstrukcí objektu 1,7 mil. Kč., nabídky
byly na úrovni právě těchto nákladů. Byl také
schválen prodej dalšího pozemku na bytovou
výstavbu v rámci akce „Pozemky zdarma“.
Zastupiteli byla schválena také Koncepce rodinné politiky a zapojení města do soutěže
Obec přátelská rodině.
Zastupitelé dále schválili kontrolní akce finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva pro rok 2017. Kontroly budou zaměřeny
mj. na hospodaření TS, průběh investičních

akcí, na práci povodňové komise nebo na přidělování příspěvků na napojování na veřejnou
kanalizační síť.
Bylo schváleno i přijetí dalších dotací na činnost p. o. Kostka v souhrnné výši cca 8 mil. Kč.
V bloku věnovaném školství bylo schváleno
např. uvolnění prostředků na opravy ve sportovním areálu a podání dotačních žádostí.
Zároveň byl projednán a schválen dokument
Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly
na období 2017 - 2020, který dává rámec zaměření školy a organizaci výuky na budoucí
období.
Zastupitelé se k dalšímu jednání sejdou po
prázdninách 11. září, kdy bude na programu
zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci ve
městě, zpráva o Základní škole a Mateřské
škole Krásná Lípa a o obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.
(Jan Kolář, starosta)

Soutěž „Město plné květin“
Rada města Krásná Lípa vyhlašuje pro rok
2017 soutěž „Město plné květin“.
Účastníkem soutěže se může stát obyvatel,
který na území města Krásná Lípa vlastní byt,
obytný dům či rekreační objekt nebo je nájemníkem bytu a živými květinami si v průběhu vegetační sezóny vyzdobí vnější okenní

parapety či balkony, a to ve směru k městské
komunikaci. Soutěže se mohou účastnit
s vhodnou sezonní výsadbou květin i majitelé
či nájemci předzahrádek podél městských komunikací. Více informací k soutěži naleznete
na http://www.krasnalipa.cz/doc/formulare/
mesto-plne-kvetin.pdf
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí
3. 7. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 6. 7. 2017
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 17. 7. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 20. 7. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TS 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):
31.3.2017 skončil 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. 3. 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

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)
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)
Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Sociální šatník
dle dohody

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893
Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i firem
sterbova@komunitnicentrum.com
tel.: 777 291 340

Sociálně aktivizační služby
Vzdělávací kurzy dle aktuální
pro rodiny s dětmi
nabídky
kucerova@komunitnicentrum.com tel: 412 354 844
tel: 777 974 583
Půjčovna kostýmů pro děti
Klub VČELKA
tel: 412 354 842
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Půjčovna kompenzačních
Po-Pá 8:00 – 13:00
pomůcek
hadravova@kominitnicentrum.com ceník na webu Kostky
tel: 412 354 843
tel: 412 354 839
Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou Městskému úřadu v Krásné Lípě a Sboru pro občanské záležitosti v Krásné Lípě za květinové dary na poslední cestě naší
milované maminky a babičky, Heleny Kučerové
z Vlčí Hory. Pozůstalí.

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 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30. 9. 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.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu
v případě havárie na vodovodní přípojce. V případě
potřeby volejte 212 812 212!

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. Volejte vedoucí prádelny na
tel. 777 291 340.

Asistent prevence
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto telefonním čísle: +420 603 893 634.

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé pondělí vždy od 14:00 do
16:30 hodin.
Jinak dle přítomnosti nebo po dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289 605,
e-mail: radim@burkon.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 24. – 25. 6. 2017 MUDr. Magdalena Klevetová
J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 1. – 2. 7. 2017 MUDr. Pavel Barcal
J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 5. – 6. 7. 2017 MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
- 8. – 9. 7. 2017 MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
- 15. – 16. 7. 2017 MUDr. Magdalena Klevetová
J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.

22. června 2017

Mobilní zeleň je
v plné parádě
Chladné jaro nás trochu zpozdilo, ale mobilní zeleň
je již ze skleníku venku a opět začíná dělat po městě parádu. To především díky naším zahradníkům
z TS.
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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co
s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky
totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde
z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová
žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září
2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly
v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či
LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá
rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či
neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji

v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře (Pletařská
22/3, Krásná Lípa). Obsluha sběrného dvora od Vás
úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální
sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr
zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu
sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci
nebezpečného odpadu. Menší nepohodlí spojené
se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji
a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP se dočtete na www.ekolamp.cz.

Proč je důležité třídit staré elektro?

Nová fasáda domu
na Křinickém náměstí
Oprava čelní stěny a pravého štítu městského objektu Křinické náměstí 16 je dokončena. Doplnili
jsme rozvod elektřiny k nasvětlení pamětní tabule
Albina Hugo Liebische. Novinkou je i domovní znamení nad vchodem. Zbývá ještě dokončit levý štít
a v příštím roce zadní trakt budovy.

Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme
co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale
mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré
elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné
látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium.
Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody
a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud
ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich
pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery, zjistíte rychle na
www.cervenekontejnery.cz.
Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme
varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů
vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005? Češi za loňský rok vyhodili
v průměru na osobu 1,67 kg elektra? V porovnání
s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani.
Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke
snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného odpadu
vyprodukuje za rok 9 domácností.

Češi používají jeden mobilní telefon v průměru
12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným
elektrozařízením do směsného odpadu a má také
největší spotřebu baterií? Tomu odpovídá také fakt,
že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou
hračku jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce
skleníkových plynů, protože není vyprodukováno
44 kilogramů CO2? Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Co patří do červených kontejnerů?
•
•
•
•
•
•
•

mobilní telefony, vysílačky, navigace;
přehrávače mp3, rádia;
notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky,
kalkulačky, budíky;
elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

Změny v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny
1. června nabyla účinnosti novela zákona o ochraně
přírody a krajiny, která přináší některé změny také
pro národní park České Švýcarsko a chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Oproti dosavadnímu
stavu lidé zaznamenají zejména následující změny:
1) Jediný úřad pro obě kategorie chráněných
území – národní park i chráněnou krajinnou
oblast Labské pískovce
Správa národního parku České Švýcarsko je
nově územně příslušná také pro chráněnou
krajinnou oblast Labské pískovce. V úředních
záležitostech týkajících se území CHKO Labské
pískovce se lidé tedy nově budou obracet na
Správu Národního parku České Švýcarsko, a to
buď v jejím sídle v Krásné Lípě nebo v Děčíně,
kde správa parku bude mít detašované pracoviště v budově dřívější Správy CHKO Labské pískovce.
Hranice a zonace chráněné krajinné oblasti Labské pískovce nedoznala žádných změn, právě

tak zůstává beze změn vymezení národního
parku České Švýcarsko.
2) Dokončení běžících správních řízení
Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena před nabytím účinnosti novely zákona,
tedy před 1. 6. 2017, budou dokončena podle
dosavadních právních předpisů.
3) Klidová území národního parku: Pravidla pro
pohyb návštěvníků se nemění
Novela zákona definuje nový pojem „klidové
území národního parku“. Klidová území stanoví Ministerstvo životního prostředí opatřením
obecné povahy. Než se tak stane, považují se
podle novely zákona za klidová území někdejší
první zóny národního parku a pohyb v nich je
pro návštěvníky možný pouze po dosavadních
cestách vyznačených se souhlasem správy národního parku.

4) Provádění ohňostrojů a používání zábavní
pyrotechniky
Nově platí pro celé území národního parku České Švýcarsko plošný zákaz provádění ohňostrojů
a používání zábavní pyrotechniky. Toto omezení
se tedy týká také zastavěných území v národním
parku České Švýcarsko, například místních částí
obce Hřensko Mezné či Mezní Louky.
5) Zákaz provozování dronů v národním parku
Mimo zastavěná území a zastavitelné plochy
novela zákona zavádí zákaz provozování letadel
způsobilých létat bez pilota nebo modelů letadel.
6) Návštěvní řád národního parku České Švýcarsko
Návštěvní řád národního parku České Švýcarsko,
jehož stručnou verzi najdou návštěvníci také na
venkovních mapách instalovaných na výchozích
místech k významným turistickým cílům, zůstává nadále v platnosti.
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Předprázdninový
koncert

Výlety s certifikovanými průvodci
do Českosaského Švýcarska

Krásnolipský komorní sbor a pěvecký sbor GAGA
Povrly vás zvou na PŘEDPRÁZDNINOVÝ KONCERT,
který se koná v pátek dne 23. června od 18:00 hodin v doubickém kostele. V hodinovém programu
zazní stará muzika, hudba klasická, písně lidové
a skladby populární. Sbory řídí Ivana Ašenbrenerová, Milan Sudek a Michal Janiš. Klavírní doprovod
Michal Janiš. Průvodní slovo má Karel Jarolímek
a Vláďa Krištof. Vstupné je dobrovolné.

„Parním vlakem do skalního hradu“ - 2. července (neděle)
Více k výletu: https://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/parnim-vlakem-do-skalniho-hradu
„Za tajemstvím Jetřichovických skal“ - 5. července (středa - svátek)
Více k výletu: https://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-a-exkurze/za-tajemstvim-jetrichovickych-skal
„Autobusem do Saského Švýcarska“ - 6. července (čtvrtek - svátek)
Více k výletu: https://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/o-prazdninach-do-saskeho-svycarska
Více k programům na sezónu 2017 zde: https://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-s-pruvodcem

Krásnolipské trio
bude koncertovat
v kapli ve Vlčí Hoře
V sobotu 1. července rozezvučí kapli ve Vlčí Hoře
koncert Krásnolipského tria. Soubor ve složení Zuzana Čermákova - housle, Jaroslav Šťastný - housle
a Michal Janiš - klávesy vystoupí od 18:00 hodiny
s programem: J. S. Bach - Koncert pro dvoje housle
a klávesy d-moll, J. M. Leclair - Sonatas, dále zazní
populární a zábavné přídavky. Mluveným slovem
bude provázet Karel Jarolímek. Vstupné je 40 Kč.

Trio Consortio vystoupí
v krásnolipském
kostele
V neděli 16. července v krásnolipském kostele
svaté Máří Magdalény vystoupí Trio Consortio ve
složení Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav
Laštovka - trubka pikola, Vladimír Roubal - varhany. Koncert začíná v 18:00, vstupné je dobrovolné.

Umělci z Čech, Evropy
a Pacifiku míří do
Filipova
Již pojedenácté Vás Arte musica zve na mezinárodní hudební festival, který se letos koná ve dnech
2. 7. až 27. 8. v poutní bazilice Panny Marie ve Filipově. Svátek pro milovníky krásné hudby a především královského nástroje přináší i letos jedinečné
spektrum hudby pro obohacení prázdninových
dnů. Zahajovací koncert 2. července přivítá výrazného představitele současného hudebního života
Radka Rejška. Je nejen varhaníkem a hráčem na
zvonkohru v pražské Loretě, ale i vynikajícím trumpetistou. Jeho kolegyně z českobudějovické konzervatoře Miroslava Svobodová osobitou formou
představí filipovské varhany tak, jak je neznáme.
Hluboké umělecké a duchovní zamyšlení připraví
následující dva koncerty. 9. července varhanní recitál profesora z drážďanské vysoké hudební školy
Martina Strohhäckera s jeho netradičním programem a 16. 7. světová špička ve hře na violu Jitka
Hosprová s neméně významným varhaníkem Pavlem Svobodou.

Skalní hrádky
Českého Švýcarska
j se ve ččtvrtekk 66. ččervence s geologem
l
S á
Vydejte
Správy národního parku po skalních hrádcích Českého
Švýcarska. Místo srazu je v 9:00 hodin v Jetřichovicích před informačním střediskem. Půjde se z Jetřichovic na Falkenštejn, Mariinu vyhlídku, Šaunštejn
a Vysokou Lípu.

V Loretě je k vidění výstava o polozapomenutém
sochaři a špičkovém architektu
V ambitu Lorety v Rumburku je až do 16. září k vidění výstava „F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání
barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala“.
Výstava fotografií ukazuje rozsáhlé dílo nepříliš
známého barokního sochaře Franze Bienera pro
sakrální památky Loretu Rumburk, baziliku minor

v Jablonném v Podještědí a hřbitovní kapli v Hainewalde. Seznamuje také s dílem význačného vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta,
jehož stavby obdivujeme na severu Čech v Rumburku a v Jablonném. Výstava je přístupná od úterý
do neděle mezi 10:00 až 17:00 hodinou.

Se strážcem do národního parku k Pravčické bráně
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce
profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou.
Do kaňonu Labe – čtvrtek 6. července, sraz v 10:00
před infocentrem ve Hřensku. Trase exkurze vede
z Hřenska přes Suchou Kamenici na Belveder a zpět.

Letní podvečerní
úterky s Jiřím Rakem
Po tajemných stezkách Českého Švýcarska a Lužických hor
Přidejte se na výlety po neznámých a zapomenutých místech Českého Švýcarska a Lužických hor.
27. 6. - Nejvyšší hora Šluknovska
Brtníky - Zelený kříž - Hrazený - Velký Šenov, 11 km,
odjezd Krásná Lípa 14:48, návrat po 22 hodině
18. 7. - Všemily a okolí
Srbská Kamenice - skalní kaple - Jetřichovice,
10 km, odjezd Krásná Lípa 14:09, návrat 21:48
Přihlášky prosíme na: jiri.rak@ceskesvycarsko.cz,
775 552 792

Lužický motoráček
Hledáte nápad na letní výlet po regionu? Zkuste
Lužický motoráček, zaveze Vás z Kamenického Šenova a dalších míst za kulturou, turistikou a zábavou města Liberce.
Vlak jezdí každý prázdninový pátek od 7. července
do 1. září a na své cestě Lužickými horami z Kamenického Šenova přes Českou Kamenici, Benešov
nad Ploučnicí, Českou Lípu a Jablonné v Podještědí
do krajského města Liberec urazí téměř 98 kilometrů. V Novině projede po největší zajímavosti na trati - mohutném kamenném viaduktu dlouhém 200
m a vysokém až 30 m. Motoráček Vás pak odveze
z libereckého nádraží až na vlečku Babylon a Dopravního podniku města Liberce, kde je možnost
přestupu na historickou tramvaj Bovera, která vás
odveze až k zoologické a botanické zahradě.

K pravčické bráně - neděle 9. července, sraz v 10:00
před infocentrem na Mezní Louce. Trasa exkurze
vede Mezní Louka – Pravčická brána – Tři prameny.
Kyjovské údolí – úterý 11. července, sraz v 10:00
v Brtníkách u ústavu sociální péče. Trasa Brtníky Kyjovské údolí a zpět.

Loreta pořádá prohlídky
běžně nepřístupných
prostor i hru se šiframi
Novinkou letošního léta v Loretě Rumburk je
zpřístupnění památky i v neděli a hra se šiframi.
V rumburské barokní památce se v letních měsících pořádají, například specializované prohlídky,
výstava fotografií a odpustková slavnost. Hravé
seznámení s loretánským příběhem pamatuje na
děti od 5 do 11 let. Prohlídka technického zázemí
Lorety přinese prohlídku běžně nepřístupných prostor od krypty kostela sv. Vavřince po střechu loretánské kaple. Červencové a srpnové prohlídky při
svíčkách nabízí prožitek tmy, ticha a příběhů, varhanní hudbu a zpěv duchovních písní. V ambitu je
možné zhlédnout výstavu o tvorbě barokního sochaře. Počátkem července je v Loretě otevřeno rovněž o státních svátcích ve středu 5. 7. a ve čtvrtek
6. 7. od 10.00 do 17.00 hodin.

OPEN
„České Švýcarsko“ 2017
19. ročník šachového turnaje se zápočtem na FIDE
ELO a současně Regionální přebor jednotlivců
„Západ“ v praktické hře.
Šachová turnaj se uskuteční od 1. do 8. července
v Kulturním domě v Krásné Lípě.
Jde o OPEN turnaj pro registrované i neregistrované šachisty bez omezení. Turnaj bude započten na
FIDE ELO a LOK ČR.
Během týdenního turnaje je pro zájemce 7. července v 9:00 připraven Bleskový turnaj.
Přihlášky do 30. června na e-mail: prudek.jiri@seznam.cz.

Zámecké slavnosti ve Šluknově
Město Šluknov ve Šluknovském zámku a v zámeckém parku pořádá v pořadí ve dnech 30. 6. až 1. 7. již
12. slavnosti v barokně-renesančním stylu.
Předprodej vstupného bude zahájen 1. června v Regionálním informačním centru ve Šluknovském zámku.
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ČERVENEC 2017
Špunti na vodě
Středa 12.7.
1900 hodin

x

Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z
Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak trochu
dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za
rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za
starých časů. Jenže od těch dob se leccos změnilo. Třeba
to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti
Česká komedie. 85 minut. Vstupné 60 Kč.

x

Padesát odstínů temnoty
Středa 19.7.
1900 hodin

x

x

Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát
podle Greyových pravidel a bez okolků ho opustila.
Dosavadní lovec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci
a uvědomuje si, že se zamiloval. Z Greyovy minulosti se
začnou vynořovat temné stíny, kterým rozhodně není po
chuti, že „jejich“ Christian podlehl tak banálnímu a
slabošskému citu, jakým je láska.
Erotický thriller, 117 minut. Od 15 let. Vstupné 60,- Kč.

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa

Pátek 21.7.
1800 hodin

x

Vaiana, nebojácná dospívající dívka, se vydává na
nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potkává
kdysi mocného poloboha Mauiho, který ji pomůže stát se
zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a
zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství.
Animovaný, 107 minut. Vstupné 40,- Kč.

x

Rodinný film
Středa 26.7.
1900 hodin

x

x

Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři,
jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co
udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co
když do tohoto rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně
dramatická událost?, kdy jsou děti krutě vtaženi do světa
dospělých.
České drama, 95 minut. Od 12 let. Vstupné 60,- Kč.

Zpívej
Pátek 28.7.
1800 hodin

x

x

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední
šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci.
Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou
pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. Příběh, který
vám pohladí nejen duši, ale i uši.
Animovaná komedie, 110 minut. Vstupné 40,- Kč.

www.krasnalipa.cz

strana 6

22. června 2017

Rekordní pohádkový les
Tradiční pohádkový les pořádaný krásnolipskými
turisty letos do Krásné Lípy opět přilákal rekordní
počet účastníků. Oproti dosud rekordnímu loňskému roku, kdy se ho zúčastnilo 1779 platících účastníků, se letos prezentovalo 2099 lidí. Rekordní byl

i počet pohádkových bytostí, kterých na 25 stanovištích bylo celkem 88. Celý popis dne včetně dalších
údajů a několika fotogalerií najdete na stránkách
Klubu českých turistů Krásná Lípa www.kctkrasnalipa.cz a ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

Úspěch hráčů
trénujících v Tenisové
akademii Krásná Lípa
Ve skupině B Severočeského přeboru v baby tenise
celkově zvítězil oddíl z výběžku TC Mozkové lázně
Doubice - připravující se tréninkově v Tenis Akademii Krásná Lípa. Gratulujeme.
(V. Šmalcl)

Filipovské olympijské hry

Dobrodružství MŠ Motýlek s našimi hasiči
Velkolepý výlet přichystali místní hasiči pro naší MŠ
Motýlek.
První červnovou středu jsme se vypravili autobusem do Děčína, kde jsme se nalodili na parník
Bohemia, který nás odvezl do Hřenska. Bavilo nás
sledovat brázdu za lodí, nebo mrknout z uctivé
vzdálenosti na kormidlo a pana kapitána či pozorovat z okna život na břehu a vlny na řece. Moc se
nám to líbilo a kupodivu ani nikdo neskočil přes
palubu. :-))
Odsud jsme již spěchali do profesionální hasičské
zbrojnice v Děčíně, kde proběhla parádní ukázka
techniky a všech zákoutí a místností do kterých se
normální smrtelník jen tak nedostane.
Vyprávění pana hasiče Honzy, bylo zajímavé stejně

jako byla ohromující i jeho trpělivost s neposednými předškoláčky. Na závěr a proběhlo překvapení
– dospěláci si mohli vyzkoušet jízdu po pravé hasičské tyči. S nadšením se téměř celé naše ženské
osazenstvo vrhlo do dobrodružství. Děti s napětím
pozorovaly, jestli z té tyče všechny opravdu sjedeme. Dlužno říci, že jsme se nedaly zahanbit.
Společně jsme se vyfotili na super hasičském autě
(na hasičský člun jsme se nevešli) a už nás srdíčko
táhlo zase dál - do Hopsária. Tam jsme se vydováděli a do autobusu, který nás odvezl nazpátek, jsme
přišli krotcí jako beránci a pořádně unavení. Výlet
se moc vydařil a my ještě jednou děkujeme našim
hasičům za skvělý nápad i jeho provedení!
Děti a kolektiv dospěláků z MŠ Motýlek

Tak jako tradičně i tento rok pořádal Domov srdce
v dlaních ve Filipově olympijské hry, letos již dvacáté čtvrté. Tohoto sportovního klání se pravidelně
účastní několik Domovů pro seniory a také naše
třída byla na tento den pozvána. Po slavnostním
zahájení panem ředitelem Sembdnerem a zapálení
olympijského ohně se děti zapojily do plnění sportovních úkolů, společně s ostatními účastníky, které až tak lehké nebyly. Ale vše jsme zvládli, počasí
nám k tomu také přálo a hlavně nás potěšila účast
mezi ostatními klienty - seniory a oni byli rádi mezi
našimi dětmi. Spokojeně jsme se rozloučili a slíbili
jsme si, že se příští rok opět sejdeme.
(Mgr. Renáta Hegnerová a žáci 2. B)

Zážitkový výtvarně
řemeslný tábor Čarujeme s přírodou
Pojďte putovat v čase, objevovat, tvořit a vyrábět
zdánlivě obyčejné věci neobyčejnými
prostředky. Každý den budeme někým jiným
a prožijeme jeho dobu. Prožijeme den s ovečkami
a filcováním, vyrobíme si barvy na malování, umixujeme koktejly z bylinek, upečeme oběd, utepeme šperk, vyrobíme hliněnou nádobu, staneme se
alchymisty, tkalci a papírmistry...
Tábor se odehrává v přírodě, zázemí máme v jurtě
a je vhodný pro děti od 6-12 let.
Termíny: pondělí 3.7. - pátek 7.7. a pondělí 10.7. pátek 14.7.
Tábor se koná v jurtě v soukromé zahradě v Krásné
Lípě (www.krasnajurta.cz)
Přihlášky, informace, dotazy na: Hana Štroblová
(lektorka workshopů pro děti), 728 974 010, hana.
stroblova@seznam.cz ,www.krasnajurta.cz.
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Tour de Feminin startuje ve čtvrtek 6. července
Tradiční mezinárodní etapový cyklistický závod
žen „TOUR de FEMININ - O cenu Českého Švýcarska“- letos již XXX. ročník startuje na Křinickém náměstí ve čtvrtek 6. července a pokračuje do neděle
9. července, kdy se jede závěrečná 5. etapa, po které následuje slavnostní vyhlášení výsledků celého
závodu.

I. etapa

6. 7. 2017

silnice

119,4 km

13:10 hod.

Krásná Lípa - Varnsdorf

II. etapa

7. 7. 2017

silnice

101,3 km

10.20 hod

Jiříkov - Jiříkov

III. etapa

8. 7. 2017

časovka

14,6 km

10:00 hod.

Krásná Lípa

IV. etapa

8. 7. 2017

silnice

71,2 km

16:10 hod.

Rumburk - Rumburk

V. etapa

9. 7. 2017

silnice

104,1 km

10:10 hod.

Varnsdorf - Krásná Lípa

Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa pořádá ve dnech

6. – 9. července 2017
XXX. ročník světového poháru – mezinárodního etapového cyklistického závodu žen

„TOUR de FEMININ - O cenu Českého Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší obcí.
1. etapa - 6. července 2017 – čtvrtek
Úsek:
Lipová - Velký Šenov – bude uzavřen v obou směrech
od 15:00 – 16:00 hodin !!!!!
Varnsdorf náměstí Dr. E. Beneše - úplná uzavírka
od 15:30 - 17:30 hodin !!!!!
Krásná Lípa - Klinické náměstí - úplná uzavírka
od 13:00 - 14:00 hodin !!!!!
Úsek:
Krásná Lípa - Kyjov - Doubice - bude uzavřen v obou
směrech od 16:00 - 17:00 hodin !!!!!
Úsek:
Doubice - Rybniště - bude uzavřena v obou směrech
od 16:00 – 17:00 hodin !!!!!
2. etapa – 7. července 2017 – pátek
Úsek:
Rybniště - Doubice – bude uzavřen v obou směrech
od 11:00 – 12:00 hodin !!!!!
Úsek:
Doubice - Krásná Lípa - bude uzavřen v obou směrech
Od 11:00 - 12:00 hodin !!!!!

3. etapa – časovka - 8. července 2017 – sobota
Úsek:
Krásná Lípa – Krásný Buk – Zahrady – Vlčí Hora – Brtníky –
Brtníky – Vlčí Hora – Zahrady – Krásný Buk – Krásná Lípa –
bude uzavřen v obou směrech pro všechna vozidla
od 9:00 – 13:30 hodin !!!!!
4. etapa – 8. července 2017 – sobota
Rumburk - Lužické náměstí - úplná uzavírka
od 15:00 - 19:00 hodin !!!!!
5. etapa – 9. července 2017 – neděle
Krásná Lípa - Klinické náměstí - úplná uzavírka
od 11:00 - 13:30 hodin !!!!!
Úsek:
Rybniště – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen
v obou směrech od 11:00 – 14:00 hodin !!!!!
Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
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USNESENÍ

ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 5. 6. 2017
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení ZM č. 14 – 01/2017
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 13. ZM bez připomínek.
Závěrečný účet města za rok 2016
Usnesení ZM č. 14 – 02/2017
ZM bere na vědomí Závěrečný účet města - Zprávu o hospodaření města za rok 2016
dle předloženého návrhu. ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města
bez výhrad.
Účetní závěrka za rok 2016
Usnesení ZM č. 14 – 03/2017
ZM schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2016 dle předloženého návrhu.
2. rozpočtové opatření 2017
Usnesení ZM č. 14 – 04/2017
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2017 dle předloženého
návrhu.
Stav aktuálních investičních projektů
Usnesení ZM č. 14 – 05/2017
ZM bere na vědomí informaci starosty Jana Koláře o aktuálním stavu jednotlivých
investičních projektů.
Zpráva o zájmové činnosti
Usnesení ZM č. 14 – 06/2017
ZM bere na vědomí Zprávu o zájmové činnosti předloženou Janou Drobečkovou, místostarostkou města, dle přílohy.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o činnosti
Usnesení ZM č. 14 – 07/2017
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa, předloženou ředitelkou
p. o. Kostka Krásná Lípa Hanou Volfovou, bez připomínek.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - 2. rozpočtové opatření
Usnesení ZM č. 14 – 08/2017
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa p. o. 2. rozpočtové opatření
dle předloženého návrhu.
Nemovitosti - prodej objektu Pražská 450/48
Usnesení ZM č. 14 – 09/2017
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 450 na st. p. č. 192 a st. p. č. 192, p. p. č. 263 a p.
p. č. 2385/11 v k. ú. Krásná Lípa, ulice Pražská, manželům Milanovi a Lucii Pešírovým,
oba bytem Štefánikova 575/11, Krásná Lípa, z důvodu nízké nabídnuté kupní ceny
vzhledem k výši realizovaných investic.
Nemovitosti - prodej objektu Pražská 450/48
Usnesení ZM č. 14 – 10/2017
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 450 na st. p. č. 192 a st. p. č. 192, p. p. č. 263
a p. p. č. 2385/11 v k. ú. Krásná Lípa, ulice Pražská, Jiřímu Jelínkovi, bytem Pražská
450/48, Krásná Lípa, z důvodu nízké nabídnuté kupní ceny vzhledem k výši realizovaných investic.
Prodej části p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 14 – 11/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 688/1 o výměře 1572 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
za účelem zřízení zahrady Miroslavu a Petře Šafusovým, oba bytem V Cestách 1100,
Šestajovice za cenu 62 880 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 688/1 a části p. p. č. 688/7, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Usnesení ZM č. 14 – 12/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 688/1 o výměře 702 m2 a části p. p. č. 688/7 o výměře
402 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Bc. Jitce Hodkové,
bytem Dlouhý Důl 7, Krásná Lípa za cenu 45 160 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 688/7, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 14 – 13/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 688/7 o výměře 863 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
za účelem zřízení zahrady Jaroslavě Hněvkovské, bytem Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa
a Janu Hněvkovskému, bytem Litošická 1/363, Praha za cenu 36 520 Kč za podmínky současného prodeje části p. p. č. 688/5, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy zabrané místní
komunikací městu Krásná Lípa za cenu 40 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 746, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 14/2017
ZM schvaluje prodej p. p. č. 746 o výměře 1211 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Lucii Hankové, bytem Sokolská 6, Krásná Lípa a Janu Švarcovi,
bytem Tovární 672, Šluknov za cenu 42 550 Kč (do základní výměry 42 000 Kč, nad
základní výměru 550 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2 Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 2383/11, 2385/22, 2383/10 a 2383/1, vše k. ú. Krásná Lípa Usnesení ZM č. 14 – 15/2017
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2383/11 o výměře 167 m2, p. p. č. 2385/22 o výměře 215
m2, p. p. č. 2383/10 o výměře 579 m2 a p. p. č. 2383/1 o výměře 282 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ladislavu Bezděkovi, bytem Bendlova 438/7,
Krásná Lípa za cenu 55 935 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 16/2017
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 629 o výměře 679 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zří-

zení zahrady Milanu Duškovi, bytem Křižíkova 617/16, Krásná Lípa z důvodu určení
pozemku pro výstavbu.
Souhlas s převodem pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 17/2017
ZM nevydává souhlas Ireně Syroťukové, bytem Husovo náměstí 26, Chabařovice s převodem p. p. č. 570/1, k. ú. Krásný Buk na Mgr. Irenu a Ing. Aleše Kubicovy, oba bytem
Kamenná Horka 110, Krásná Lípa.
Souhlas s převodem pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 18/2017
ZM vydává souhlas Ireně Syroťukové, bytem Husovo náměstí 26, Chabařovice s převodem p. p. č. 570/1, k. ú. Krásný Buk na Bohemian COTTAGE s. r. o, se sídlem Kamenná
Horka 110, Krásná Lípa.
Odkoupení p. p. č. 43/9, k. ú. Zahrady
Usnesení ZM č. 14 – 19/2017
ZM schvaluje na základě smlouvy o smlouvě budoucí č. 2012/40/19 - 94 uzavření
kupní smlouvy na koupi p. p. č. 43/9 o výměře 279 m2, k. ú. Zahrady - památník v Zahradách mezi městem Krásná Lípa a Klubem českých turistů Krásná Lípa za cenu 55
000 Kč. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Kupní smlouva č. 2017/32/15 - 149
Usnesení ZM č. 14 – 20/2017
ZM schvaluje Kupní smlouvu č. 2017/32/15 - 149 s panem Václavem Křížem a paní Janou Křížovou, oba bytem Varnsdorfská 224/5, Krásná Lípa, o nákupu části pozemku p.
p. č. 500 o výměře 21 m2, k. ú. Krásná Lípa, pro stavbu chodníku v ulici Varnsdorfská.
Kupní smlouva č. 2017/32/15 - 141
Usnesení ZM č. 14 – 21/2017
ZM schvaluje Kupní smlouvu č. 2017/32/15 - 141 s paní Boženou Rotschovou, bytem
Dvořákova 591/16, Krásná Lípa a panem Jiřím Rotschem, bytem Na dlážděnce 379/56,
Praha, o nákupu části pozemku p. p. č. 581/1, k. ú. Krásná Lípa, o výměře 24 m2, pro
stavbu chodníku v ulici Varnsdorfská.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení ZM č. 14 – 22/2017
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2017/16/15 - 90
na vedení el. kabelu v místní komunikaci p. p. č. 2812/3 a dalších pozemcích města
Krásná Lípa p. p. č. 240/2, 326/2, 329 a 341/2, vše k. ú. Krásná Lípa, v ul. Nemocniční
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035.
Energetické úspory v bytovém domě č. p. 1137, Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 23/2017
ZM schvaluje přijetí dotace na akci "Energetické úspory v bytovém domě č. p. 1137,
Krásná Lípa" od MMR ČR ve výši max. 2 134 524,42 Kč. ZM schvaluje financování
projektu dle žádosti o dotaci, resp. dle vysoutěžené ceny a schvaluje vlastní podíl vč.
případných vícenákladů do objemu 4 mil. Kč. ZM schvaluje předfinancování celého
projektu z vlastních zdrojů a jeho realizaci. ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.
2017/11/14 - 121 včetně dodatku č. 1 s firmou Stavební společnost JK spol. s r. o., Úvoz
252, Jílové - Martiněves, IČ 01739565, dle předloženého návrhu.
Žádosti na projekty
Usnesení ZM č. 14 – 24/2017
ZM schvaluje podání žádostí na tyto projekty:
- Oranžové hřiště u T-klubu od Nadace ČEZ,
- Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná Lípa - chodník Varnsdorfská
v rámci výzvy MAS Český sever - Udržitelná doprava v MAS Český sever,
- Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná Lípa - chodníky Pražská a Stradalova v rámci výzvy MAS Český sever - Udržitelná doprava v MAS Český sever.
Podané dotační projekty
Usnesení ZM č. 14 – 25/2017
ZM schvaluje v případě přidělení dotací u těchto projektů, na které je podána žádost,
pokračovat v jejich přípravě:
- T-KLUB Krásná Lípa,
- Sběrný dvůr Krásná Lípa,
- Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového
plánu pro město Krásná Lípa,
- Oprava křížků 2017.
ZM zároveň schvaluje realizaci projektů, které budou dotačně podpořeny, a to včetně
jejich spolufinancování a potřebného celkového předfinancování.
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017 - Usnesení ZM č. 14 – 26/2017
ZM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok
2017 od Ústeckého kraje, ve výši 50 tis. Kč.
Koncepce rodinné politiky
Usnesení ZM č. 14 – 27/2017
ZM schvaluje Koncepci rodinné politiky pro roky 2017 - 2022, dle přílohy.
Obec přátelská rodině
Usnesení ZM č. 14 – 28/2017
ZM bere na vědomí zapojení města Krásná Lípa do soutěže Obec přátelská rodině a podání přihlášky do této soutěže - žádosti o dotaci pro rok 2017.
Kontroly finančního výboru
Usnesení ZM č. 14 – 29/2017
ZM ukládá finančnímu výboru ZM Krásná Lípa provést v roce 2017 tyto kontroly:
- kontrola přidělení příspěvku dle Pravidel pro přidělování finančních příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce
2016,

- kontrola přidělení příspěvku občanům na připojení se na veřejnou kanalizační síť
města.
Kontrolní výbor ZM - Usnesení ZM č. 14 – 30/2017
ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM Krásná Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 2017:
- plnění usnesení ZM a RM,
- průběh investičních akcí podle plánu akcí,
- uplatnění předpisu vrácení peněz za pozemky - výstavba RD,
- kontrola hospodaření TS města Krásná Lípa,
- kontrola práce povodňové komise města.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení ZM č. 14 – 31/2017
ZM bere na vědomí podání žádosti o dotaci organizací Kostka Krásná Lípa, p. o. na
projekt Klub pro ženy, do programu na podporu nezaměstnaných žen od Embassy of
the United States of America.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací
Usnesení ZM č. 14 – 32/2017
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. přijetí těchto dotací:
- od Ústeckého kraje z programu POSOSUK2 na realizaci sociálních služeb od 1. 4.
2017 do 31. 3. 2020 ve výši 7 818 000 Kč,
- od Ústeckého kraje z programu Volný čas 2017 na projekt Babiččiny recepty ve výši
30 000 Kč,
- od města Šluknov ve výši 6 000 Kč, od města Dolní Podluží ve výši 4 000 Kč, od
města Horní Podluží ve výši 2 000 Kč na poskytování regionálních sociálních služeb,
- od Nadace Agrofert na poskytování sociálních služeb ve výši
50 000 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - změna výše dotace
Usnesení ZM č. 14 – 33/2017
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. snížení přijaté dotace od
Ústeckého kraje na zajištění sociálních služeb o částku 1 386 600 Kč z důvodu, že na
službu poskytl Ústecký kraj dotaci z programu POSOSUK2.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - veřejnosprávní kontrola
Usnesení ZM č. 14 – 34/2017
ZM bere na vědomí závěr veřejnosprávní kontroly na místě provedené Ústeckým krajem v příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na dodržování podmínek tří
přijatých dotací na realizaci sociálních služeb od Ústeckého kraje v roce 2016.
ZM bere na vědomí audit dotace poskytnuté Ústeckým krajem na zajištění sociálních
služeb 2016. Kontroly nezjistily nedostatky.
Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 14 – 35/2017
ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - vzdělávání žáků
Usnesení ZM č. 14 – 36/2017
ZM se seznámilo s dokumentem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa - Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2017 2020. ZM doporučuje realizovat inovativní vzdělávání s Montessori prvky otevíráním
jedné třídy postupně ve všech ročnících.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení ZM č. 14 – 37/2017
ZM bere na vědomí podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa, p. o. do OP VVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování na projekt Rozvoj vzdělávání v ZŠ a MŠ Krásná Lípa v celkové výši 906 164
Kč pro ZŠ a 388 570 Kč pro MŠ.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - financování akcí z FRIM
Usnesení ZM č. 14 – 38/2017
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
čerpání finančních prostředků z fondu organizace FRIM (fondu rozvoje investičního
majetku) na akci "Výměna poškozeného výměníku a řídícího systému přetlakové haly
na sportovním areálu" do částky 350 000 Kč.
Asistent prevence kriminality
Usnesení ZM č. 14 – 39/2017
ZM schvaluje přijetí dotace z programu Prevence kriminality 2017 na projekt Krásná
Lípa - Asistent prevence kriminality 2017.
Amari - terénní práce 2017 - úprava
Usnesení ZM č. 14 – 40/2017
ZM schvaluje změnu v usnesení ZM č. 11 - 38/2016, kdy se věta „ZM schvaluje spoluúčast města ve výši max. 108 000 Kč“ nahrazuje větou „ZM schvaluje příspěvek Kostce Krásná Lípa ve výši 108 000 Kč na realizaci projektu a navazujících aktivit“.
Digitalizace a modernizace kina
Usnesení ZM č. 14 – 41/2017
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na digitalizaci a modernizaci kina do Výzvy Digitalizace a modernizace kin v roce 2017 - 2018, dotační okruh 4. Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie do Státního fondu kinematografie.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatel zápisu: Karel Beneš, Jiří Vích
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