27. července 2017

552

strana 1

Čtvrtek 27. července
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo vyjde za dva týdny
4,- Kč

Lávka v Lidické ulici dostává
nový nátěr
Po 9 letech se obnovuje ochranný nátěr lávky přes železniční trať v Lidické ulici. Práce provádí
za provozu Technické služby města. V případě příznivého počasí bude v příštím týdnu lávka na
několik dnů uzavřena, aby mohly být nátěry dokončeny. Budeme v předstihu informovat.

Na vlčíhorské
rozhledně se
svítí
Dva solární panely s kapacitou 250 wattů nyní
poskytují základní osvětlení interiéru na rozhledně na Vlčí hoře. Elektrifikace za pomoci
solárních panelů pomůže při provozu a údržbě rozhledny a zvýší její uživatelský komfort.
Osvětlení dovolí také noční akce, jako jsou
například noční prohlídky krajiny.
Krásnolipští turisté na elektrifikaci rozhledny
získali finance z dotačního programu Era pomáhá regionům, který každoročně podporuje čtyři vybrané projekty z každého regionu.
Díky tomuto programu se turistům podařilo získat téměř dvaasedmdesát tisíc korun,
z nichž čtyřicet tisíc korun bylo nadačních
a téměř třicet dva tisíc korun přispěli dobrovolní dárci, kteří pro projekt hlasovali.

Energetické úspory
bytového domu
Nemocniční 6
Bez ohledu na období dovolených postupují
dle plánu práce na hydroizolaci a zateplení suterénu, zároveň probíhá výměna původních
vyzdívaných dvorků za moderní prefabrikované z odolných plastů. Po ukončení zemních
prací dojde k výměně oken, zateplení fasády
a doplnění další tepelné izolace střechy. Náklady akce jsou bezmála 6 mil. Kč, dotace činí
cca 40%.

Výstavba mostku
pokračuje
Dnes proběhla betonáž mostovky rekonstruovaného mostku v Tylově ulici. V dalších dnech
se připraví mostní římsa, s odstupem se položí
izolační vrstvy a následně proběhne pokládka
asfaltového povrchu a dokončovací práce. Do
konce prázdnin by mělo být hotovo.
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 31. 7.
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 3. 8. 2017 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 14. 8. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 17. 8. 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

Nejteplejší červen v historii měření
Červen letošního roku opět lámal rekordy. Průměrná teplota překonala v Krásné Lípě o 0,7°C loňskou
nejvyšší průměrnou teplotu a mnohde byl letošní
červen vůbec nejteplejším červnem za posledních
120 let. Tomu také odpovídaly teploty, které při přílivu tropického vzduchu v teplých oblastech Čech
stoupaly nad 35°C. Do Krásné Lípy však díky severní
poloze tropický vzduch nedorazil a maximální červnová teplota vystoupala „jen“ na necelých 29°C.
I relativně nízké teplotní maximum oproti jiným
částem země stačilo, aby i v Krásné Lípě byl letošní
červen nejteplejší v historii měření.
První červnová dekáda přinesla příjemné počasí
s malým množstvím srážek a teplotami kolem 23°C
ve dne a 14°C v noci. Nejteplejším dnem v této dekádě byl 3. červen, kdy teplota vystoupala odpoledne nad letních 25°C, naopak nejchladnějším dnem
byl 7. červen, kdy se teplota zastavila jen na 17°C.
Druhá dekáda přinesla teplé počasí s výskytem letních dnů. V polovině dekády však přešla studená
fronta, která přinesla srážkový úhrn 12 mm a citelnější ochlazení. To ovšem netrvalo dlouho a teploty
se vrátily zpět na hodnoty kolem 24°C. Opět je potřeba zdůraznit, že v rámci ČR byl sever Čech citelně
chladnější, než jižní polovina území, kde teploty

pravidelně atakovaly tropickou hranici 30°C.
Závěrečných 10 dnů června přineslo již poněkud divočejší počasí. 22. přecházela přes naše území studená fronta, která přinášela v letním období bouřky z ne příliš obvyklého severozápadního směru.
A jedna bouřka zasáhla i Krásnou Lípu. Před samotným vstupem na naše území bouře citelně zeslábla
a naštěstí nenapáchala výraznější škody jako v sousedním Německu. Lovci bouří tuto bouřku označili
jako supercela. Srážkový úhrn přes 30 mm z celé
epizody určitě potěšil zahrádkáře. Následovalo
oteplení na hodnoty opět kolem 24°C. V samotném
závěru měsíce přešla další studená fronta a hned za
ní se nad naším územím vytvořila tlaková níže, která
přinesla hlavně do jihozápadních a středních Čech
mohutnou zálivku. Někde napršelo více, než bylo
potřeba, takže takové oblasti jihozápadně od Prahy (Radotín, Dobřichovice), kde napršelo přes 100
mm srážek za 24 hodin, se potýkaly se zatopenými
objekty a sesuvy půdy na komunikace. Ani Krásná
Lípa nezůstala na suchu a zálivka v podobě 42 mm
srážek při mírné a přechodně silné intenzitě (ne přívalové) deště přišla určitě vhod.
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

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

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 29. – 30. 7. 2017 MUDr. Oleksandr Plyuschakov
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 5. – 6. 8. 2017 MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 12. – 13. 8. 2017 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

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

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.

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!
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Na Luži vyroste nová rozhledna
Nejvyšší vrchol Lužických hor nabídne lepší výhledy. Město Großschönau vybuduje v příštím roce novou
rozhlednu. Projekt nám na dnešním jednání představil starosta města Frank Peuker. Celková investice bude
cca 750 tis. EUR. Großschönau našlo jiný způsob financování a nemusí tak čekat na dotaci z fondů EU, na
rozdíl od nás u naší připravené rozhledny Vápenka na Maskově vrchu.
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Byty a nebytové prostory
vyhlášené k pronájmu
Více informací o bytech a nebytových prostorech vyhlášených k pronájmu najdete na našich
stránkách v sekci úřad / byty a nebytové prostory
(http://www.krasnalipa.cz/byty.php).

Jiří Rak radí, jak
cestovat
Jakk u nás
á na severu cestovat vlakem?
l k
Jakk si kkoupit
chytře lístek na vlak?
V severních Čechách platí tarif Českých drah (ČD)
a tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Například
jízdenka Děčín - Krásná Lípa stojí 81 CZK / ČD nebo
55 CZK / DÚK. Fór je v tom, že si musíte říct o jízdenku v tarifu DÚK. Pokud si o to neřeknete, dostanete
automaticky lístek za CZK 81 korun.
Existuje také takzvaná skupinová jízdenka. Pro
5 osob je to tak, že 1. osoba platí 100 % jízdenky,
2. osoba 75%, 3.-5. osoba jen 50 %. V součtu už je
to pěkná sleva. Ovšem pozor: pokud slevu chceme
pro 6 a více osob, musíme si to předem objednat
u ČD, což už je trochu složité, nebo si ji koupit vždy
pro skupinky po 5 osobách - to pak stačí přímo
před odjezdem. Pozor: toto platí jen pro tarif ČD (a
v celé ČR), neplatí v tarifu DÚK.

Retrostipendia
Nadace ALBATROS
Tour de Feminin v rozmezí třiceti let
Třicet let má za sebou mezinárodní cyklistický závod Tour de Femin. Co všechno se za tu dobu změnilo, zlepšilo a zmodernizovalo, se můžete podívat na videu, které najdete facebookových stránkách města
Krásná Lípa https://www.facebook.com/krasna.lipa.3/

k KKrásná
á á Lí
hájil přímou
ří
Kostka
Lípa v roce 20
20166 zahájila
podporu studentů středních škol a učilišť ve Šluknovském výběžku. Retrostipendijní program zajišťuje ve spolupráci s Člověkem v tísni za finanční
podpory Nadace Albatros.
Cílem projektu je podpořit studenty a učně tak,
aby pokračovali ve svém vzdělávání, školu dokončili a do budoucna našli své pracovní uplatnění na
trhu práce.
Do programu již bylo schváleno 29 studentů,
z toho šestnáct z nich již získalo podporu ve výši
1.000 Kč měsíčně. Za dobré výsledky na vysvědčení někteří z nich obdrželi také prémiovou platbu
2.000 Kč. Celkově Kostka Krásná Lípa vyplatila studentům za druhé pololetí školního roku 2016-2017
částku 75.280 Kč.
Studenti se pravidelně setkávají s pracovnicemi
v našem T-klubu, kde se sleduje jejich docházka
do školy i studijní výsledky, zejména čtyři klíčové
předměty, které si pro účely projektu studenti sami
zvolili. Společně s pracovnicí klubu mluví o tom, co
se jim ve škole povedlo, ale i nepovedlo a kde je
tudíž potřeba se více učit. Studenti ze stejných škol
mezi sebou spolupracují a vzájemně se podporují.
Pro další období se mohou noví zájemci o podporu
z retrostipendijního programu hlásit od října 2017
ve svých školách nebo přímo v T-klubu v Krásné
Lípě. Podmínky pro vstup do programu jsou na našem webu www.komunitnicentrum.com.
(Eva Rozsypalová, Kostka Krásná Lípa)

Cross Parkmaraton
hledá dobrovolníky,
kteří by rádi pomohli při organizaci závodu. Ten
se koná v sobotu 26. srpna v Krásné Lípě.
Běh je součástí Dne Českého Švýcarska, dobrovolníci budou mít zajištěnou stravu a spoustu
zážitků.
Ať nám to běhá!
Volejte, pište: 775 067515, xosvaldo@centrum.
cz, Na setkání se těší Mariana Krásnolipská. www.
parkmaraton.cz
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SRPEN 2017
Sezn@mka
Středa 2.8.
1900 hodin

x

„Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád
stejný. Kretén střídá kreténa," povzdychne si hrdinka filmu
a její další rande na inzerát s tváří Lukáše Pavláska se
rychle zařadí do jejího oddílu katastrof a kreténů.
Sezn@mka je totiž komedie o mužích, ženách a zajímavém
fenoménu doby - internetové seznamce.
Česká komedie. 90 minut. Vstupné 60 Kč.

x

Buchty a klobásy
Středa 9.8.
1900 hodin

x

x
x

Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem
animovaný film, vypráví o skupině potravin, které se pod
vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své
existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou
vyvoleni a opustí supermarket.
Ve filmu účinkují (svými hlasy) nejslavnější současní
komici.
Animovaná komedie, 89 min. Od 15 let. Vstupné 60,- Kč.

Kráska a zvíře

Pátek 11.8.
1800 hodin

x

Pozoruhodný příběh Krásky, kterou ve svém zámku uvězní
děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným
zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.
V hlavní roli Emma Watson.
Romantický, rodinný. 130 minut. Vstupné 40,- Kč.

x

I dva jsou rodina
Středa 16.8.
1900 hodin

x

Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život
na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví
víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží
v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel
se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy dítěte a ukáže,
že je nejen milující, ale i hodně netradiční táta.
Romantická komedie, 118 minut. Od 12 let. Vstupné 60,- Kč.

x

Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek

Pátek 18.8.
1800 hodin

x

x

Připravte se na konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe
a jeho nejvěrnějšího přítele – papouška Úterý. Na malém
exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý.
PO strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které
nikdy neviděl, člověka. Úterý i Robinson Crusoe se spřátelí
a začnou společný život plný dovádění.
Animovaná komedie, 90 minut. Vstupné 40,- Kč.

www.krasnalipa.cz
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Brigáda
na Dolském mlýně

Se strážcem do
národního parku

Letní podvečerní
túry s Jiřím Rakem

Pomozte se záchranou Dolského mlýna, jedinečné památky na břehu Kamenice a nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku. Sraz
brigádníků je v sobotu 12. srpna u Dolského mlýna u Jetřichovic v 9:00 hodin. S sebou si vezměte
pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu. Práce na
záchranu mlýna probíhají ve spolupráci se spolkem
pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský
mlýn.

Využijte
jte zajímavé možnosti nahlédnout do práce
pr
profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou.
K Pravčické bráně - úterý 1. srpna a neděle 6. srpna, sraz v 10:00 před infocentrem na Mezní Louce.
Trasa exkurze vede Mezní Louka – Pravčická brána
– Tři prameny.
Přes Jetřichovické vyhlídky – úterý 8. srpna, sraz
v 10:00 v Jetřichovicích před infocentrem. Trasa
Jetřichovice – Mariina vyhlídka – Rudolfův kámen
– Pohovka - Jetřichovice.

Po tajemných stezkách Českého Švýcarska a Lu
Lužických hor
Přidejte se na výlet po neznámých a zapomenutých místech Českého Švýcarska a Lužických hor.

Výstava děl
Martina Frinda
Od 7. srpna můžete navštívit výstavu děl Martina
Frinda v Domě Českého Švýcarska. Jedná se o jednoho z potomků známého malíře Augusta Frinda.
Vernisáž, která se uskuteční v pondělí 7. srpna od
17:00 hodin bude nabízet zajímavý zážitek - o hudební doprovod se postará Vratislav Brabenec (člen
kapely The Plastic People) a mluveného slova se
ujme Jiří Tichý (pracovník Národní galerie, signatář
Charty 77). Výstava bude přístupna do 1. září.

Projděte se Loretou
při svíčkách a za
zvuku varhan
Tradiční večerní prohlídky při svíčkách pořádá
o letních prázdninách Loreta Rumburk. V úterý 1.
8. a 15. 8. 2017 od 20:00 do 21:30 hodin nabízí prožitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha,
tmy, svitu svíček a příběhů. Večerní prohlídky rumburské Lorety jsou výjimečnou událostí a v létě se
konají jen čtyřikrát. Rezervace je možná na 604 555
922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100
Kč a 60 Kč. Devadesátiminutové prohlídky doplňuje varhanní hudba a zpěv duchovních písní.

Skalní hrádky
Labských pískovců
d h 11.
11 – 13
řád jí kkrásnolipští
á li ští ttuVe dnech
13. srpna pořádají
risté tradiční mezinárodní turistický pochod Skalními hrádky Labských pískovců. Pro účastníky jsou
připraveny trasy od 4 do 100 km. Zahajuje v pátek
12 km trasa na Dymník a noční 50 km trasa. V sobotu je na programu i běh maminek s kočárky a naučná stezka městským parkem pro děti a dospělé.
Letos je také krásnolipský pochod poprvé zařazen
do Česko-slovenského poháru v ultratrailu s trasou
106 km.
V pátek 11. 8. a v sobotu 12. 8. bude na hřišti u T –
klubu, kde má celá akce po všechny tři dny základnu koncertovat jihočeská kapela Dělobuch. Zváni
jsou nejen účastníci pochodu, ale i široká veřejnost,
pro kterou bude připraveno posezení a občerstvení.

Koncert Anety Ručkové
a Josefa Kratochvíla
V sobotu 29. července 2017 v kapli ve Vlčí Hoře
budou koncertovat Aneta Ručková - lyricko-koloraturní sopranistka a Josef Kratochvíl - nadějný varhaník a klavírista mladé generace. Koncert začíná
v 18:00, vstupné je 40 Kč. Informace o obou účinkujících najdete na stránkách: http://anetajosef.com.

V Loretě se odehraje slavnost Porciunkule
V Loretě Rumburk se v sobotu 5. srpna uskuteční tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule. Slavnost nabízí mši svatou, komentované prohlídky, prohlídku Lorety pro děti, koncert, výstavu a prohlídky s průvodcem. Slavnost v 10:00 hodin
zahájí mše svatá v klášterním kostele sv. Vavřince. Po mši sv. následuje loretánská litanie
a pobožnost u oltáře sv. Josefa před Svatou chýší. V loretánské kapli se od 16:00 hodin
uskuteční koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“. Během koncertu
doprovodí zpěvačku Dagmar Čemusovou klavírista Vilém Valkoun a hobojista Václav
Zelenka.

Umělci z Čech, Evropy a Pacifiku
míří do Filipova
j d á té Vás
Vá Arte
At M
i zve na mezinárodní
i á d í hudební
h d b í festival,
f ti l který
kt ý se letos
l
Již pojedenácté
Musica
koná až do 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.
Neděle 30. 7. Roman Fojtíček – saxofon ČR, Michal Hanuš – varhany ČR
Neděle 6. 8. Aurore Baal – varhany Francie/Švýcarsko
Neděle 13. 8. Monika Urbanová – housle, Hedvika Mousa Bacha - harfa, Pavla Salvová
– varhany, ČR

Den světové stráže přírody
jistit co znamená být strážcem přírody a zároveň získat informace o sed
Chcete zjistit,
sedmi velkoplošně chráněných územích severních Čech a Saské oblasti na jednom místě? Zúčastněte se Dne Světové stráže přírody a podpořte akci na připomínku kolegů strážců přírody, kteří zahynuli při výkonu strážní služby v roce 2016. Přijďte v sobotu 29. července
v 10:00 do Kamenického Šenova - NPP Panská skála (parkoviště u infocentra). Kontakt:
v.nic@npcs.cz, 737 276 867

3. 8. 2017 - Stezky mezi Jetřichovicemi
a Rynarticemi
11 km, odjezd Krásná Lípa 14:05 návrat 21:48
Jízdné si hradí každý sám, spoje do Rumburka jsou
většinou navazující. Přihlášky na jiri.rak@ceskesvycarsko.cz, 775 552 792.

Jakubská pouť
v Neugersdorfu
Tradiční
ní pouť v německém Neugersdorfu zzačne
velkou ochutnávkou piva ve čtvrtek 27. července v
19:00 hodin. Slavnostní zahájení a otevření pouti je
pak o den později v pátek 28. 7. ve 14:00 hodin. V
úterý 1. 8. Je pouťový rodinný den, kdy se všechny
atrakce a stánky nabízí za zvýhodněné ceny. Pouť
končí ve středu 2. 8. ve 22:15 hodin tradičním ohňostrojem.

Letní prohlídky pro
děti v Loretě
Loreta Rumburk pořádá pro dětské návštěvníky
speciální prohlídky barokní památky. Určeny jsou
dětem od 5 do 11 let. Dětské prohlídky loretánského areálu v Rumburku se konají do 31. 8., od úterý
do soboty vždy v 15:00 hodin. Během hodinové
prohlídky s průvodkyní se malí návštěvníci přístupnou formou seznámí s loretánským příběhem
o přenosu domku, v němž žila dívka Maria. Čeká
je plnění hravých úkolů, luštění hádanek a kreslení. Rodiče v tu dobu absolvují vlastní prohlídkový
okruh v areálu Lorety Rumburk. Účast při letní prohlídce pro děti je vhodné si rezervovat na tel. +420
604 555 922. Vstupné je 50 Kč.
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Nedělní podvečer ve znamení
krásné hudby
Další výjimečný koncert
k
v rámci Krásnolipského
l k h
kulturního léta si vyslechli posluchači třetí červencovou neděli v kostele sv. Máří Magdaleny. Zazněly
známé i méně známé skladby světových autorů
v podání hudebního uskupení Trio Consortio. Pro-

stor chrámu
h
rozezněll soprán ŠŠtěpánky
k Heřmánkové, trubka Miroslava Laštovky, obě podpořeno
varhanní hrou Vladimíra Roubala, který zařadil i několik vlastních improvizací.

Ohlédnutí za ukončenou fotbalovou
sezónou 2016-17
Družstvo starší přípravky podávalo po celou sezónu vyrovnané výkony. V turnajově hraném systému
se pravidelně umisťovalo na prvních třech příčkách. Největšími konkurenty o celkové první nebo
druhé místo, které zajišťovalo postup do finálového turnaje, byly družstva České Kamenice a Boletic.
Po odehrání téměř všech turnajů, kdy byl z důvodu nepřízně počasí zrušen turnaj v Benešově nad
Ploučnicí, se naši mladí hráči umístili na konečném
2. místě. Pokud by za Českou Kamenici nenastupovali po dohodě všech týmu i starší hráči, možná by
z toho bylo i jiné umístění. V každém případě i 2.
místo zajistilo účast na finálovém turnaji OFS Děčín, který se hrál v Děčíně a jehož účastníky byla
vždy první 2 družstva ze skupin SEVER, STŘED a JIH.

Konečná tabulka starší přípravka
skupina STŘED 2016-17
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FK Česká Kamenice
TJ Krásná Lípa
Spartak Boletice n./L.
MSK Benešov n./Pl.
TJ SK Markvartice
FK Ludvíkovice

101 bodů
98 bodů
66 bodů
36 bodů
35 bodů
7 bodů

Po všech odehraných zápasech finálového turnaje se naši nejmenší zástupci umístili na krásném
3. místě. Odměnou jim kromě možnosti zahrát si
a porovnat se s těmi nejlepšími vrstevníky, byly diplom, pohár a míč.
TJ Krásná Lípa
FK Dolní Poustevna
TJ Krásná Lípa
TJ Krásná Lípa
FK Jiskra Modrá

3:1
4:1
4:2
1:0
4:2

FK Česká Kamenice
TJ Krásná Lípa
FK Rumburk
TJ Union Děčín
TJ Krásná Lípa

Tabulka finálového turnaje
starších přípravek
1. FK Dolní Poustevna
20:03
15 bodů
2. FK Jiskra Modrá
12:06
10 bodů
3. TJ Krásná Lípa
11:11
9 bodů
4. TJ Union Děčín
5:11
6 bodů
5. FK Rumburk
6:11
4 body
6. FK Česká Kamenice
4:16
0 bodů
Děkujeme všem hráčům, trenérům a neméně i rodičům a Městu Krásná Lípa.

Jiří Stivín nadchl
početné publikum
Sám se svým stínem - to byl název koncertního
programu, se kterým v sobotním podvečeru vystoupil v Krásné Lípě flétnový virtuos Jiří Stivín.
V prostředí kostela sv. Máří Magdaleny zazněly
z části autorské skladby, z části skladby velkých mistrů: A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, G. F. Händela či J.
S. Bacha. Posluchači vyslechli i několik improvizací
na témata lidových písní. Jiří Stivín, tentokrát bez
své typické pokrývky hlavy, za to však s klarinetem
a se širokou sbírkou zobcových a příčných fléten
potěšil početné publikum i několika přídavky, včetně písně na přání z publika, zahranou na dvě flétny,
ovšem nosem. Po špičkovém houslistovi Jaroslavu Svěceném a vynikajícím cellistovi Jiřím Bártovi
jsme přivítali v Krásné Lípě další mimořádnou hudební osobnost. Další hudební lahůdka je připravena na pátek 4. srpna, kdy se v našem kulturním
domě posluchačům představí Jan Burian a na sobotu 12. srpna, kdy se v našem kostele seznámíme
s hudební tvorbou Vladimíra Franze.

Krásnolipští turisté
vyrazili na Slovensko
Na
N mezinárodní
i á d í setkání
ká í slovenských,
l
ký h českých,
č ký h
maďarských a polských turistů do slovenského
Duchonce u Topolčan počátkem července vyrazili
krásnolipští turisté. Na sraz je pozvali členové spřáteleného klubu KST Práznovce.
Po slavnostním zahájení, na kterém vystoupili zástupci Visegrádské skupiny i další hosté následoval
kulturní program. Poté už jsme se věnovali poznávání, kdy jsme se zastavili u amatérského mineraloga, zahradníka alpinkáře a trpělivého stavitele
a sběratele keramiky. Následovala prohlídka jednoho z nejstarších románských kostelů na Slovensku
(první polovina 12. stol.), poklonili jsme se u hrobu
slovenského spisovatele, publicisty, prozaika a scenáristy Ladislava Ťažkého. Po prohlídce barokního
kostela Všech svatých se většina účastníků vydala
na nedaleký rozhledový kopec.
V salaši Kostryň jsme ochutnali speciality slovenské
kuchyně. Užili jsme si i kulturní program na mohutné zřícenině Topolčanského hradu. Samozřejmě nechyběla ani turistika, když jsme se vydali na
desetikilometrovou túru z Nitranské Blatnice přes
historické hradiště Valy do Bojné.
Bylo to několik příjemných dnů s kamarády, kdy se
snoubila turistika s poznáním, ale bylo to i o setkání a zábavě. Poděkování zaslouží práznovští přátelé,
kteří o nás pečovali, náš osvědčený řidič Jan Vaněk
a v neposlední řadě patří poděkování i všem účastníkům, kteří svou účastí přispěli k dobré pohodě.
(Václav Hieke)
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Konec roku v naší škole
Škola chválí
1. A
Nico Plch, Jiřina Deusová, Hana Doležalová,
Petr Hučko, Laura Stankovičová, Petr Olah
1. C
Chválím celou třídu za výbornou spolupráci
2. A
Tadeáš Miko – za samé jedničky
2. a 3. C
Chválím celou třídu za výbornou spolupráci
2. B
Chlubnová Adéla, Churáčková Nela, Májová
Simona, Vrabcová Karolína, Steklá Anna, Králík
Štěpán – za samé jedničky
3. A
Fritsche Daniel, Gregorová Daniela, Andrlová
Kateřina, Kováčová Petra, Helleová Klára – za
samé jedničky
3. B
Adéla Šimonová – za samé jedničky, Kateřina
Saláková – za samé jedničky a sběr druhotných
surovin, Viktoria Pavelková – za sběr druhotných
surovin, Vojtěch Jansa – za sběr druhotných
surovin, Alexander Denk – za celoroční snahu
při vyučování
4. A
Dominik Lhoták, Matěj Karman, Linda
Rambousková – za samé jedničky
4. B
Magdalena Nagelová, Rostislav Kováč, Sára
Olivová – za samé jedničky
Petr Hercog, Adéla Kurucová – za práci pro třídu
5. ročník
Jindřiška Judová, Jasmína Svoboda – za
celoroční práci, snahu a píli
6. A
Barbora Caklová – za samé jedničky
Kristýna Hejduková, Barbora Staňková, David
Cakl, Marek Pospíšil – za vyznamenání
7. ročník
Hettwer Luca Lars, Juklíčková Eliška, Krausová
Kateřina, Hodek Ondřej – vyznamenání
Uršitzová Elena – vzorná příprava na vyučování
8. ročník
Heene Jan, František Miklian – za vynikající
prospěch
Špulák Jakub, Boštíková Andrea, Fritscheová
Barbora – za celoroční výpomoc učitelům
i jiným zaměstnancům školy
9. ročník
Beáta Vychodilová – za prospěch
Adéla Saláková – za celoroční práci pro třídu
Ekotým
Daniel Fritsche, Bára Martínková, Magdalena
Nagelová, Josefína Marschnerová, Jan
Ďurčo, Dominik Lhoták, Aneta Bohová, Linda
Rambousková, Jasmína Svoboda, Jindřiška
Judová, Barbora Caklová, Barbora Staňková,
Ondřej Hodek, Marek Král, Jan Salák, Barbora
Fritscheová, Andrea Boštíková, Adéla Saláková,
Natálie Uršitzová – za celoroční práci v Ekotýmu

Poslední akce ekotýmu - Den Činu a výlet Ekotýmu
„Den činu“ byl vyvrcholením celoročního projektu
Menu pro změnu. A jak Den činu vypadal? Byla to
akce pro všechny žáky školy, ale i pro veřejnost.
Při plánování akce si každý člen Ekotýmu připravil
návrh pro své stanoviště s tématem plýtvání potravinami a zdravá výživa. Takže jsme měli stánky například se zdravými sušenkami, které si Ekotýmáci
sami upekli. Také jsme měli domácí limonády, které
si společně se sušenkami mohli žáci i veřejnost koupit. Všichni si také mohli vyzkoušet vyrobit domácí
máslo nebo si trochu zasportovat. Ekotýmáci také
představili systém hlasování v naší školní jídelně
a připravili prezentaci na téma „Plýtvání potravinami“ a „Palmový olej“. Na akci byli také pozváni
pracovníci o. p. s. České Švýcarsko, kteří nám také

připravili dva stánky – regionální produkty a poznávání místních bylinek.
Po náročném Dni činu jsme vyrazili na turistický
výlet do Vysoké Lípy, odkud jsme nejprve vyrazili
na Šaunštejn, pokračovali dál na Malou Pravčickou
bránu. Odtud jsme vrátili zpět do Vysoké Lípy a pokračovali na Dolský mlýn. Na Dolský mlýn jsme šli
Kostelní cestou, kde jsme si o ní také něco dozvěděli. Cestou zpět jsme si udělali přestávku na Skautské
louce, kde jsme si něco pověděli o skautovi, který
tam měl být pochovaný. Cestou jsme se zastavili
také u studánky sv. Huberta, kde si většina opláchla
obličej, aby se jim o rok prodloužil život.
(Za celý Ekotým Andy Boštíková)

Domov Severka a 2. B
Na konci školního roku
k jsme se naposledy
l d setkali
k l
s našimi kamarády z Domova Severka v Jiříkově.
V květnu jsme je pozvali do sportovního areálu
, kde jsme se s nimi utkali v minigolfu. Tentokrát
jsme společně navštívili hasiče v Rumburku, kteří
nám ochotně ukázali hasičárnu, vybavení a oblečení hasiče, které jsme si také mohli vyzkoušet
a veškerou techniku, kterou potřebují. Někteří si

také
rozhodit
ké mohli
hl zkusit
k
h d a zase smotat hadice,
což nebyla žádná legrace. Moc se nám líbilo stát se
na chvíli také hasičem či hasičkou a děkujeme všem
za toto setkání.
No a s našimi kamarády se zase budeme setkávat
v příštím školním roce, na co se už moc těšíme!
(Žáci 2. B s paní uč. Mgr. Renátou Hegnerovou)
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USNESENÍ

ze 47. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19.6.2017
I. Hlavní program
Závěry z jednání 14. ZM
Usnesení RM č. 47 - 01/2017
RM projednala průběh a závěry z jednání 14. ZM.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 47 - 02/2017
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 979 o výměře 723 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 981 o výměře 984 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1100 m2, k. ú. Krásná Lípa dle
předloženého návrhu,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1100 m2, k. ú. Krásná Lípa dle
předloženého návrhu,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1100 m2, k. ú. Krásná Lípa dle
předloženého návrhu,
- část p. p. č. 1372/1 o výměře cca 1900 m2, k. ú. Vlčí Hora dle
předloženého návrhu,
- p. p. č. 716/1 o výměře 441 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 715/2 o výměře 201 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 1868/ 4, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 - 03/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1868/4 o výměře 181
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Miroslavě a Robertu
Richterovým, oba bytem Rooseveltova 1060/17, Krásná Lípa za cenu 10
645 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Bezúplatný převod p. p. č. 3141, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 - 04/2017
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod ideální 1/2 p. p. č.
3141, k. ú. Krásná Lípa od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha
2. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č. 10/U/VOB/2017 dle předloženého
návrhu.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 47 - 05/2017
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2002/23/15 - 061
(nájemce Vladimíra Petrová, bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa)
dohodou ke dni 30. 6. 2017.
Pronájem pozemků - vyhlášení Usnesení RM č. 47 - 06/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 2290 o výměře 196 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2291 o výměře 318 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 313 o výměře 696 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 690 o výměře 200 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 - 07 /2017
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2164 o výměře 1169 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Janě Homolkovým, oba bytem
EI. Krásnohorské 1069/3, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 672, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 - 08/2017
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 672 o výměře 243 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Evě Němcové, bytem Jugoslávská 84/2,
Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 376/2, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 47 - 09/2017
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 376/2 o výměře 90 m2, k. ú. Krásný
Buk za účelem zřízení zahrady Ivetě Zerzánové, bytem Krásný Buk 54,
Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 27 /6, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 47 - 10/2017
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 27 /6 o výměře 130 m2, k. ú. Vlčí
Hora za účelem zřízení zahrady Aleši a Kláře Bradáčovým, oba bytem
Krušnohorská 1571/3, Teplice.
Pronájem částí p. p. č. 113/1, 129 a 109, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy Usnesení RM č. 47 - 11/2017
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 113/1 o výměře 260 m2 a části p.
p. č. 129 výměře 839 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení
zahrady Jaroslavu Drahanovi, bytem Kyjov 25, Krásná Lípa za podmínky
současného pronájmu části p. p. č. 109 o výměře 30 m2, Kyjov u Krásné
Lípy a doby nájmu 1 rok.
Souhlas s oplocením pozemku
Usnesení RM č. 47 - 12/2017
RM schvaluje Ireně Nové, bytem Pražská 944/37 oplocení pronajatého
pozemku p. p. č. 400/2, k. ú. Krásná Lípa a osázení pozemku okrasnými
keři a stromy.
Výpůjčka p. p. č. 1751, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 - 13/2017
RM schvaluje výpůjčku p. p. č. 1751 o výměře 6128 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem výcviku mládeže SDH Sboru dobrovolných hasičů, se

sídlem Nemocniční 3, Krásná Lípa.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 47 - 14/2017
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2006/25/27 - 006
na byt č. 6, Nemocniční 1148/12 s Karlem Brejchou, bytem Nemocniční
1148/12, Krásná Lípa, k 31. 7. 2017 za podmínky, že od 1. 8. 2017 bude
uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem bytu. V opačném
případě skončí nájem bytu uplynutím výpovědní doby k 30. 9. 2017.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy maže být uzavřena i k 31. 8.
2017, pokud bude od 1. 9. 2017 uzavřena nájemní smlouva s novým
nájemníkem bytu.
Byty- změna nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 47 - 15/2017
RM se seznámila se žádostí o změnu nájemní smlouvy Petra Čapka,
bytem Nemocniční 952/18, Krásná Lípa. RM schvaluje pronájem bytu
č. 2, Nemocniční 952/18 Petrovi Čapkovi, bytem Nemocniční 952/18,
Krásná Lípa na dobu určitou do 30. 9. 2017.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 6, Nemocniční 1148/12 Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 47 - 16/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, Nemocniční 1148/12
(Dam s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 (44,61
m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy - byt č. 24, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 47 - 17 /2017
RM bere na vědomí odstoupení ze strany města od Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 2016/40/26 - 398 a schvaluje ukončení
Nájemní smlouvy č. 2016/25/26 - 399, obě uzavřené s Janem
Peckou, bytem Sídliště 1015, Šluknov, z davodu dluhu na nájemném
a anuitních splátkách.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 47 - 18/2017
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle
předloženého návrhu.
Obklad schodů a rampy - Křinické náměstí 1161/10
Usnesení RM č. 47 - 19/2017
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření
Smlouvy o dílo č. 2017/11/18 - 175 na žulový obklad schoda a rampy
bezbariérového přístupu k objektu Křinické náměstí 1161/10 (směrem
do ulice Smetanova) s firmou Robert Pokorný, se sídlem M. Majerové
965/10, Děčín, IČ 67222293, dle předloženého návrhu.
Výměna oken - Kino
Usnesení RM č. 47 - 20/2017
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření
Smlouvy o dílo č. 2017/11/18 - 178 na výměnu oken v objektu Pražská
960/24 (Kino) s firmou SAMAT spol. s r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod
Jedlovou, dle předloženého návrhu.
Veřejné WC v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 47 - 21/2017
RM se seznámila s nabídkou Ing. arch. Libora Krále, Tyršova 1054/7,
Krásná Lípa, IČ 48263729 na zpracování projektové dokumentace
a zajištění stavebního povolení na stavbu "Veřejné WC v Krásné Lípě".
RM schvaluje vypracování PD včetně zajištění stavebního povolení
v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Pasport areálu fotbalového hřiště
Usnesení RM č. 47 - 22/2017
RM se seznámila s nabídkou Ing. arch. Libora Krále, Tyršova 1054/7,
Krásná Lípa, IČ 48263729 na vypracování pasportu areálu fotbalového
hřiště v Krásné Lípě. RM schvaluje vypracování pasportu v rozsahu
a ceně dle předložené nabídky.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou
kanalizační síť Usnesení RM č. 47 - 23/2017
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení na
veřejnou kanalizační síť pro rok 2017. Jedná se o tyto žadatele:
- Sobolová Kateřina - smlouva č. 2017 /115/15 - 164,
- Lachman Petr a Lachmanová Lenka - smlouva č. 2017/15/15 - 165.
Schválení kanalizačního řádu
Usnesení RM č. 47 - 24/2017
RM schvaluje Kanalizační řád pro oddílný kanalizační systém města
Krásná Lípa zakončený ČOV, zpracovaný firmou Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099451, dle
předloženého návrhu.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu
Usnesení RM č. 47 - 25/2017
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu č. 2017/10/15 - 168, na vedení nové

elektropřípojky závěsným kabelem nad komunikací p. p. č. 2843, k. ú.
Krásná Lípa, v ulici Tyršova, pro budoucí RD na pozemku 1086/4, k. ú.
Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce a. s., se sídlem, Teplická 874/8,
Děčín, IČ 24729035.
Darovací smlouva ASEKOL a. s.
Usnesení RM č. 47 - 26/2017
RM schvaluje Darovací smlouvu č. 2017 /13/15 - 166 na přijetí daru ve
výši 10 000 Kč, s firmou ASEKOL a. s., Československého exilu 2062/8,
Praha 4.
Smlouva o dílo - reklamní videoklipy
Usnesení RM č. 47 - 27 /2017
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/11/19 - 161 na výrobu
4 videoklipu -turistické cíle Krásné Lípy mezi městem Krásná Lípa
a firmou Jiří Petru - STUDIO VIDEOREPORT, se sídlem Karla IV. 18, Ústí
nad Labem, IČ 65093909 dle přílohy.
Spoty v radiích
Usnesení RM č. 47 - 28/2017
RM schvaluje uzavření obchodních smluv na spoty do rádia Blaník
a Hitrádia FM Crystal na akce:
- Tour de Feminin č. 2017 /19/29 - 169,
- Koncert Jiří Stivín č. 2017/19/29 - 170,
- Koncert Vladimír Franz č. 2017/19/29 - 171,
- Den Českého Švýcarska č. 2017/19/29 - 172.
3. rozpočtové opatření 2017
Usnesení RM č. 47 - 29/2017
RM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok
2017 v předloženém znění.
Pojištění výstavy obrazů
Usnesení RM č. 47 - 30/2017
RM schvaluje Pojistnou smlouvu č. 2017/12/19 - 167 s Generali
Pojišťovnou a. s., se sídlem Bělehradská 299/132, Praha 2,
IČ 61859869, dle předloženého návrhu.
Dispoziční oprávnění k organizačním složkám města
Usnesení RM č. 47 - 31/2017
RM schvaluje dispoziční oprávnění k organizačním složkám města dle
předloženého návrhu.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 47 - 32/2017
RM schvaluje snížení úhrady nákladu za zapůjčení prostor v kulturním
domě M. Krásnolipské, bytem Pletařská 660/9, Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Činnost p. o.
Usnesení RM č. 47 - 33/2017
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových organizací
města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o.
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa a Haně Volfové, ředitelce p.
o. Kostka Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Mzdový výměr
Usnesení RM č. 47 - 34/2017
RM schvaluje s účinností od 1. 7. 2017 mzdový výměr Haně Volfové,
ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Darovací smlouva
Usnesení RM č. 47 - 35/2017
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 2017 /13/11 - 179
o poskytnutí peněžitého daru na uspořádání XI. ročníku mezinárodního
hudebního festivalu mezi městem Krásná Lípa a spolkem Arte Musica,
z. s. Jiříkov, dle předloženého návrhu.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu
na červenec 2017
Usnesení RM č. 47 - 36/2017
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu na měsíc
červenec 2017, dle přílohy.
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů
Usnesení RM č. 47 - 37 /2017
RM schvaluje Zprávu o plnění dlouhodobých úkola z RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
- Závěrečné vyhodnocení akce,
- Sdělení od Odvolacího finančního ředitelství ve věci lh6t pro
odvolání,
- Provoz a čerpání dovolené ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. o prázdninách,
- Nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu Děčín k 31. 5. 2017,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 31. 5. 2017,
- Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 6. 6.
2017,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 7. 6. 2017.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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