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Čtvrtek 5. října
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 557

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Krásná Lípa získala titul
V městském
„Obec přátelská rodině 2017“! parku máme
Strom míru
Z Prahy přišla dobrá zpráva - město uspělo v soutěži „Obec přátelská rodině 2017“, která vznikla
před devíti lety jako aktivita sloužící k motivaci
obcí k rozvoji prorodinných aktivit. Soutěž je vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací
center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst
a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“. Uspěli jsme v kategorii obcí 3
-10 tis. obyvatel.
S vítězstvím v soutěži je spojena i nemalá finanční
odměna ve výši 1,1 mil. korun, která bude vyplacena městu formou dotace. Získané finanční prostředky nám umožní např. doplnit herní prvky na

dětském hřišti na sídlišti, dovybavit oddychovou
zónu u rybníku Cimrák, zakoupit vybavení do Komunitního centra atd. Zároveň např. podpoříme
nákup vybavení pro cvičení s miminky FIT MAMI,
vybavení klubovny rybářů, doplníme výzbroj a výstroj pro mladé hasiče, dresy malým fotbalistům,
hudební nástroje, kroje a další věci pro spolky ve
městě. A to je jen zlomek z celkového rozsahu aktivit, které budou podpořeny.
Poděkování patří naší příspěvkové organizaci
KOSTKA Krásná Lípa, která se spolupodílela na
zpracování přihlášky do soutěže a jejímž prostřednictvím bude část workshopů a tematických dílen
organizována.
Jan Kolář, starosta města

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Volby se konají v pátek 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. 10. 2017 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.

Zasadili ho žáci naší 1. A spolu s třídní učitelkou
Mgr. Štěpánkou Martinkovou. Městský park tak
nově zdobí neobvyklá dřevina morušovník bílý. Sazenici věnovalo město Krásná Lípa.
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční
v pondělí 9. 10. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 12. 10. 2017 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
23. 10. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26.
10. 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):
30. 9. 2017 skončí tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO, změna se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
1.10.2017 začíná 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

Česká Obec

mobilní aplikace ve
Šluknovském výběžku
Od minulého roku máme možnost o dění
v Krásné Lípě získávat informace také
prostřednictvím mobilní aplikace Česká Obec.
Podle informací projektového manažera
Davida Jedlinského tuto aplikaci využívají na
Šluknovsku další města a obce, konkrétně
Mikulášovice, Jiříkov, Šluknov, Varnsdorf,
Chřibská a Rumburk, což uživatelům
umožňuje získávat informace nejen z Krásné
Lípy, ale i z nejbližšího okolí. Samozřejmě

Informace z ordinace
MUDr. Josefa Kořínka
najdete na webu
Informace z ordinace MUDr. Josefa Kořínka
najdete nově i na Facebooku a na stránkách:
http://mudr-josef-korinek.webnode.cz/, kde
najdete celou řadu užitečných informací např. novinky z ordinace, služby, přístrojovou
zdravotnickou techniku, prováděná vyšetření
a další.

Komunitní
centrum

Asistent prevence kriminality

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

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

KOSTKA 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

KONTAKT

Mobilní zákaznické
centrum

sledovat můžete i jiné obce a města, které jsou
do projektu zapojeny.
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré
telefony (tablety) s operačním systémem
Android nebo iOS (iPhone). Stručný návod jak
si aplikaci nainstalovat najdete např. na https://
www.krasnalipa.cz/aktuality.html?id=591.
Video manuál na https://www.youtube.com/
watch?v=Zah4I1PZHbY&feature=youtu.be

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

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).

Severočeských vodovodů
a kanalizací

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

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 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí
až do 30. 4. 2018.
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!

- 7. – 8. 10. 2017 MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
- 14. – 15. 10. 2017 MUDr. Rita Rambousková
Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250
- 21. – 22. 10. 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.

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.
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Stříbrná medaile
Senátu pro Jana Havelku
Krásnolipští turisté Václav Hieke a Mikuláš
Peterka, spolu se starostou města Janem
Kolářem se zúčastnili slavnostního předávání
Stříbrných medailí Senátu ČR. Ocenění
převzal i Jan Havelka, dlouholetý činovník
Klubu českých turistů ČR, čestný předseda
a mezinárodně respektovaná osobnost
evropské turistiky. Jan Havelka je příznivcem
a podporovatelem Odboru KČT Krásná Lípa
a oslavil u nás i své osmdesátiny.

Školní zahrada
prochází proměnou
Po jarních terénních úpravách začala další
část rekonstrukce školní zahrady u mateřské
školy ve Smetanově ulici.

Nové tabulky u Blaženy
a Mnišského pramene
V rámci dobré spolupráce s Lesy ČR a lesní
správou Rumburk krásnolipští turisté opravili
a natřeli studánky "Blažena" a "Mnišský
pramen" a zhotovili nové tabulky se jmény
obou studánek.
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Návštěva z Moravy
V září jsme měli možnost provést Krásnou Lípou
výpravu pětačtyřiceti moravských starostů,
místostarostů a zástupců obcí z mikroregionu Malá
Haná. V prezentaci v Domě ČŠ jsme je seznámili
s realizovanými, ale i připravovanými rozvojovými

projekty města, popovídali si o společných
problémech a porovnali jsme regionální rozdíly.
Naši hosté byli překvapeni rozsahem veřejných
investic a celkovou upraveností města. To od
Moraváků potěší dvojnásob!

Turistická destinace
Lužické a Žitavské hory ožívá
V rámci projektu "Společně rozvíjíme přeshraniční
region Lužické a Žitavské hory" se konalo v Prysku
zasedání pracovní skupiny, která se zabývá
projednáváním klíčových témat v oblasti rozvoje
Lužických hor jako turistické destinace.
Projednala se stanovená témata pro rozvoj
Lužických hor a související přeshraniční spolupráce,
společné cíle, čeho chceme dosáhnout v dalším
období. Např. společná propagace zimních
běžkařských tratí, koordinace rozvoje turistické
cyklistiky atd. Výstupem pracovní skupiny bude
studie, která bude souhrnem probíraných témat –
se zásobníkem společných projektových záměrů,
ale také postup pro tvorbu destinačního fondu.

Díky projektu vznikne mj. také první společný
propagační materiál Lužických a Žitavských hor.

Za odměnu jeli
na výlet do zoo

Toulavá kamera
v Kyjovském údolí

Jako poděkování aktivním spolkům v našem
městě, které se poctivě starají o spolkovou činnost
a bohatý život ve městě, krásnolipská radnice
i letos uspořádala výlet za odměnu. Tentokrát jsme
se vydali s těmi, kteří pracují s dětmi a mládeží
do ústecké zoo. Užili jsme si zvířátka, řízek i jízdu
vláčkem. Celý den se na nás smálo sluníčko, takže
jsme domů přijeli spokojení.
Pro ty větší plánujeme výjezd za kulturou na
divadelní představení.

O cyklistickou lahůdku – cyklostezku Krásná
Lípa - Bad Schandau (5:41) projevila zájem
Toulavá kamera, kdo neviděl, tak si může
pustit na odkazu:http://www.ceskatelevize.
cz/porady/1126666764-toulavakamera/217562221500038/video/570650

Upozornění pro řidiče
Další etapa výměny dopravních značek na
místních komunikacích proběhla v lokalitě
vymezené rámcově ulicemi Masarykova,
Nemocniční,
Rumburská,
Kyjovská
a Varnsdorfská. O něco dříve v lokalitě
vymezené rámcově ulicemi Smetanova,
Doubická, Wolkerova, Fibichovo údolí
a Kyjovská.
Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti!
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Vyhlášení sběru kaštanů a žaludů
pro NP České Švýcarsko
České Švýcarsko o.p.s. a Správa národního parku České Švýcarsko vyhlašují v rámci projektu Rok pro přírodu - sběr kaštanů a žaludů.
Zapojte se se svou školou do sběru kaštanů a žaludů a podpořte lesní zvěř těmito dobrotami, které jim
pomohou snáze překonat zimní hladovění. Navíc získáte pro svou školu 4,- Kč za kilogram nasbíraných
plodů, které můžete využít dle vašich potřeb. První tři nejlepší školy ve sběru plodů budou oceněny.
První místo získá autobusový zájezd do Národního parku České Švýcarsko pro 30 dětí (exkurzi je třeba
vyčerpat ještě v letošním roce). Druhá a třetí škola získá výukové pomůcky a materiály pro realizaci environmentální výchovy.
Před začátkem sběru se ozvěte na kontakt: j.juda@npcs.cz nebo 737 276 863, abychom s Vámi při sběru
počítali a mohli tak lépe naplánovat distribuci nasbíraných plodů do lesa.
PODMÍNKY SOUTĚŽE A VÍCE INFORMACÍ KE SBĚRU KAŠTANŮ A ŽALUDŮ NAJDETE NA:
http://www.npcs.cz/sberkastanuazaludu
Akce trvá do 31. 10. 2017

Výstava Lesy národního parku
České Švýcarsko
České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou NP
České Švýcarsko Vás zvou na výstavu, jejímž cílem
je přiblížit krásu i zranitelnost lesů národního parku
České Švýcarsko, které zaujímají více než 95% jeho
území. Současná podoba lesů národního parku má
velmi daleko k původním pralesům. Je odrazem
dlouhé historie lidských snah podmanit si zdejší
přírodu. Jak vlastně vypadaly původní pralesy? Co

je cílem péče o lesy v národním parku? Jak vzniká
„nový prales“ a patří vůbec kácení do národního
parku? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete
během prohlídky výstavy, kterou vytvořila Správa
národního parku České Švýcarsko.
Výstava je ke shlédnutí v otevírací době informačního střediska v Domě Českého Švýcarska v Krásné
Lípě na náměstí až do 20. listopadu.

V Loretě vystavuje
rumburský fotograf Zdeněk Šeda
V ambitu rumburské Lorety je až do konce října k vidění výstava snímků Zdeňka Šedy. Loreta
tak pokračuje ve volném cyklu výstav fotografů
z Rumburku a okolí. Pětašedesátiletý rumburský
fotograf připravil výstavu „Ohlédnutí“, která přináší
čtyři desítky fotografií různých žánrů. K vidění jsou
makrofotografie květin, snímky krajiny Českosas-

kého Švýcarska, Islandu i Norska, snímky českých
a zahraničních rockových hvězd. Některé fotografie
Zdeňka Šedy (*1952) připomenou významné osobnosti, které navštívili Rumburk, a zdejší kulturní
události. Výstava je přístupná od úterý do soboty
mezi 10:00 až 17:00 hodinou.

Program kina Krásná
Lípa
pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvořeMuzikál aneb cesty ke štěstí
Na středeční podvečer 18. října od 19:00 pro Vás
krásnolipské kino připravilo hudební film Muzikál
aneb Cesty ke štěstí.
Film vypráví příběh třídy pražské konzervatoře,
která má na letním soustředění nazkoušet Starce
na chmelu. Studenti jsou ze začátku znechucení,
že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale
nechtějí se spokojit se starou choreografií. Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale
i street dance, hip-hop či pohybové divadlo.
Český hudební film, 82 minut. Přístupné od 12 let.
Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.bioscop.
cz/_web/film/muzikal-aneb-cesta-ke-stesti
Šmoulové: zapomenutá vesnice
Na páteční podvečer 20. října od 18:00 pro Vás
krásnolipské kino připravilo animovaný film
Šmoulové: zapomenutá vesnice.
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou

ní, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici
dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu největšího
tajemství šmoulí historie!
Animovaná komedie, 88 minut.
Přístupno. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: https://www.falcon.cz/
film/smoulove-zapomenuta-vesnice
Ledová sezóna
Na páteční podvečer 27. října od 18:00 pro Vás
krásnolipské kino připravilo animovanou komedii
Ledová sezóna.
Lední medvěd Norm se vydává ze svého severního
pólu do města, které nikdy nespí. Do New Yorku.
V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci
a společně musí zajistit svému zasněženému domovu klid od civilizace. A užít si taky trochu legrace, když už jsou jednou ve městě - slavný New York
teď čeká opravdová Ledová sezóna.
Animovaná komedie, 86 minut. Přístupno.
Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.bontonfilm.
cz/ledova-sezona/490/

Přednáška a představení
publikací o klášteru
a Loretě v Rumburku
Při příležitosti 310 let Lorety v Rumburku se
v úterý 17. října koná prohlídka, přednáška
a představení publikací. Nejprve se od 17:00
hodin uskuteční komentovaná prohlídka Lorety
s ukázkou restaurovaných prostor. Na ni v 18:00
hodin naváže přednáška a promítání historických fotografií bývalého kapucínského kláštera
a loretánské kaple. Přednáška se koná v zasedacím sále Městské knihovny Rumburk. Od
18:45 hodin se představí nově vydané publikace
o klášteru loretánské kapli v Rumburku. V roce
2017 je vydalo Město Rumburk a Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Publikace si
na místě můžete zakoupit a nechat podepsat
autory. Vstup je volný. Pořádá Římskokatolická
farnost-děkanství Rumburk, Město Rumburk
a Městská knihovna Rumburk.

Staré vyhlídky
nad Hřenskem
Vydejte se s námi v sobotu 28. října po starých
vyhlídkách nad Hřenskem a zjistěte, proč v Českém Švýcarsku padají skály a jakým způsobem
se zajišťují nestabilní svahy proti pádu.
Místo srazu: Hřensko - před informačním střediskem (obecní úřad) v 10:00 hodin
Trasa exkurze: Hřensko a nejbližší okolí
Informace: středně náročný terén, značné převýšení

Beruškové děti
přivítaly podzim
První říjnové úterý děti v mateřském centru Beruška pilně pracovaly a vytvořily společně velký
podzimní strom z nádherně barevných listů, které sami poctivě venku nasbíraly. Pokud se chcete se svými předškolkovými dětmi také výtvarně
zapojit, zacvičit si na známé písničky a básničky
nebo si jen tak pohrát s kamarády, můžete přijít
každé úterní a páteční dopoledne od 9 do půl
12 do podkroví školní družiny. Těšíme se na vás!
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V Kulturním domě (kino)
v Krásné Lípě se koná

B U R Z A
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
VYBAVENÍ A HRAČEK
Příjem věcí k prodeji:
PÁTEK 13. 10. 2017 16 - 18 hod.
Prodej:
SOBOTA 14. 10. 2017 8 – 10 hod.
Věci k prodeji přineste v pátek čisté, v rozumném množství.
Každá položka bude jednotlivě zanesena do evidence, proto prosíme o trpělivost.
Přijímáme také věci, které chcete darovat zdarma.
Přijímáme: veškeré podzimní a zimní dětské oblečení, boty, lyže, brusle, sáňky,
kočárky, autosedačky, hračky, knížky a další věci vhodné pro děti.

Burzu pořádá Mateřské centrum Beruška
za podpory města Krásná Lípa

Zveme všechny
y zájemce
j
na setkání
s Máriem Bihárim
Ve středu 11. 10. 2017 od 16h
V kulturním domě v Krásné Lípě
Mário Bihári je výjimečný romský umělec.
Akordeonové eso, klavírista, herec, zpěvák a skladatel v minulosti
proslul zejména spoluprací se Zuzanou Navarovou v kapele KOA.
Založil romskou kapelu Bachtale Apsa, která patří v současnosti k
nejlepším romským kapelám v České Republice.
Mário Bihári ztělesňuje spojení romského hudebního cítění s
klasickou, folkovou i moderní elektronickou hudbou, popem a jazzem.
„Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace příslušníků romské menšiny“

Akce je pro veřejnost ZDARMA.
Kostka Krásná Lípa, p. o. ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa
tel.: +420 728 974 010, e-mail: hana.stroblova@seznam.cz, www.komunitnicentrum.com
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Koloběžkové závody
si užili malí i velcí
Stejně jako v minulosti i letošní poslední zářijová
sobota 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. Abso-

lutně nejrychleji mezi nimi prokličkovala Majka
Alferyová, která zvítězila mezi ženami, její Vašík
naopak ovládl kategorii předškoláků. Vítězové
ovšem byli všichni, kteří si užili slunného počasí
ke společnému rodinnému sportování plného
smíchu, vzájemného povzbuzování a fandění.

Výsledky:

1. – 5. třída
hoši:

Předškoláci
hoši starší:
hoši nejmladší:

1. Vašík Alfery
1. Sebík Bis
2. Robínek Hodulák
3. Jáša Vaněk
dívky:
1. Viktorka Bisová
2. Klárka Ondráčková
3. Sofinka Vynařová
4. Eliška Bubeníková
5. Markétka Gottwaldová
dívky nejmladší: 1. Justínka Hoduláková
2. Alice Vynařová

35:04
50:03
1:00:18
1:28:82
36:25
39:68
40:01
41:19
44:77
55:82
1:04:78

dívky:

6. – 9. třída
hoši:
16. – 99. let
muži:
ženy:

1. Eliáš Venzara
2. Jakub Vaněk
3. Nikolas Šarközi
1. Nela Churáčková
2. Anna Steklá
3. Tereza Gottwaldová

42:34
42:99
44:06
45:85
47:09
50:30

1. Jan Vaněk

41:78

1. tatínek Churáček
2. tatínek Hodulák
1. maminka Majka Alferyová
2. maminka Dana Bisová
3. maminka Petra Nekolová

38:66
44:72
38:07
39:29
52:77

Svatováclavské
putování
se vydařilo
Stejně jako v minulosti i letošní poslední zářijová sobota 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.
Absolutně nejrychleji mezi nimi prokličkovala
Majka Alferyová, která zvítězila mezi ženami,
její Vašík naopak ovládl kategorii předškoláků.
Vítězové ovšem byli všichni, kteří si užili slunného počasí ke společnému rodinnému sportování plného smíchu, vzájemného povzbuzování
a fandění.

Jak jsme se
poznávali

Prolínání Světů se věnovalo
osobnímu rozvoji, vztahům a rodině
Do posledního místa zaplněný sál Domu Českého Švýcarska čítal kolem sta účastníků, kteří
mohli vyslechnout celkem šest přednášek od
šesti lektorů. Letos k nám přijel psychoterapeut
Zdeněk Staněk s tématem Postmoderní člověk
v dnešním světě, lékařka a psychosomatička
Mudr. Jarmila Klímová: Psychosomatický kontext
partnerských vztahů, terapeut Jan Bílý a téma
Partnerství třetího stupně, Denisa Říha Palečková - lektorka školy šťastného partnerství, Martin
Černohorský - průvodce a kouč na téma Život je
a arteterapeutka Jana Merhautová s tématem
Od otce k muži, od matky k ženě. Konference
je jedinou akcí svého druhu v našem regionu.
Vznikla z nadšení a trvá díky podpoře mnoha lidí
a zájmu všech, kteří přijdou. Jejím smyslem je

živé setkání a inspirace tématy.
Za podporu akce děkuji partnerům a všem, kteří
přišli.
(Za spolek Krásnolipsko Irena Kubicová)

Ve čtvrtek 21. září jsme se měli sejít u Správy Národního parku České Švýcarsko ve tři čtvrtě na
devět, ale polovina dětí už tam byla o hodinu
dřív, protože se nemohla dočkat toho, co je čeká.
Jenže když už se sešla celá třída, paní učitelka
nám řekla, že půjdeme do tělocvičny hrát sportovní hry. Nakonec jsme ovšem nešli do tělocvičny, ale do klubovny, kde byly židle uspořádané
do kroužku, na které jsme se posadili. Pak se nás
ujaly sociální pracovnice z Jiříkova. Jako první
jsme si všichni vyrobili cedulku se jménem, abychom se seznámili. Jeden z dalších úkolů byl, že
jsme měli napsat celou abecedu a na každé písmenko vymyslet co nejvíce podstatných jmen.
Moc se nám všem líbilo, že jsme všichni pracovali společně. Byl to vážně vydařený den, máme
z toho dobrý pocit. Od každého jsme se dozvěděli něco nového. Děkujeme za krásný den.
(Upraveno podle Nikoly Kurucové
a Barbory Várady)
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USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11. 9. 2017
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení ZM č. 16 – 01/2017
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 14. a 15. ZM bez připomínek.
Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení ZM č. 16 – 02/2017
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. České Švýcarsko, předloženou ředitelem Ing. Jiřím Tutterem, v předloženém znění.
Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Usnesení ZM č. 16 – 03/2017
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 ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 16 – 04/2017
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. předloženou ředitelkou p. o. RNDr. Ivanou Preyovou, v předloženém znění.
Optimalizace provozu - Centrální kotelna
Usnesení ZM č. 16 – 05/2017
ZM se seznámila s možnostmi optimalizace Centrální plynové kotelny, Nemocniční 1066/34, Krásná Lípa a schvaluje
jako nejoptimálnější možnost výměny tepelného zdroje vč.
příslušenství, kdy již nebude nadále provozována stávající
kogenerační jednotka. V této návaznosti ZM ukládá vedoucímu Odboru majetkového a civilně správního Petru Olivovi
ve spolupráci s jednatelkou společnosti RNDr. Ivanou Preyovou připravit potřebné podklady.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - převod do FRIM
Usnesení ZM č. 16 – 06/2017
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa převod finančních prostředků z rezervního fondu organizace do FRIM v celkové výši 700 000 Kč.
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 07/2017
ZM schvaluje na základě cenové nabídky prodej části p. p. č.
2329/1 o výměře 1179 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP č. 1953114/2017 nově vzniklá p. p. č. 2329/11) za účelem výstavby
rodinného domu Ivě Stiborové, bytem Rooseveltova 6, Krásná Lípa, za cenu 90 060 Kč. Prodej bude realizován podle čl.
2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 08/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2329/1 o výměře 1205 m2,
k. ú. Krásná Lípa (dle GP č. 1953-114/2017 nově vzniklá p. p.
č. 2329/12) za účelem výstavby rodinného domu Oldřichu a
Janě Holešínským, bytem Elišky Krásnohorské 986/37, Krásná Lípa za cenu 84 350 Kč (do základní výměry 36 150 Kč,
nad základní výměru 48 200 Kč). Prodej bude realizován
podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 1868/4, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 09/2017
ZM schvaluje 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.
Prodej p. p. č. 1208 a části p. p. č. 1138, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 16 – 10/2017
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1208 o výměře 1142 m2 a části p.
p. č. 1138 o výměře 127 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Danielu a Lence Fritscheovým, oba bytem
Sněžná 28, Krásná Lípa za cenu 56 560 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej st. p. č. 209, p. p. č. 536/1, p. p. č. 554/8 a p. p. č.
554/4, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 16 – 11/2017
ZM schvaluje prodej st. p. č. 209 o výměře 80 m2, p. p. č.
536/1 o výměře 451 m2, p. p. č. 554/8 o výměře 141 m2 a p.
p. č. 554/4 o výměře 583 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem

zřízení zahrady Janu Hájkovi a Markétě Hoškové, oba bytem
Kamenná Horka 16, Krásná Lípa za cenu 68 650 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 639/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 16 – 12/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 639/2 o výměře 572 m2, k.
ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Františkovi a Libuši
Krůtilovým, oba bytem Nová 2897, Varnsdorf za cenu 28 760
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 1372/4, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 16 – 13/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1372/1 o výměře 1896 m2,
k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Ing. Vladimíru Machuldovi, bytem Sněžná 57, Krásná Lípa za cenu 75 840 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 567, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 16 – 14/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 567 o výměře 2168 m2, k. ú.
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Petru a Ireně Malíkovým,
oba bytem Bělohorská 150/257, Praha za cenu 90 720 Kč za
podmínky současného prodeje části p. p. č. 569 o výměře 14
m2, k. ú. Vlčí Hora zabrané místní komunikací městu Krásná
Lípa za cenu 40 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
Prodej části st. p. č. 139 a části p. p. č. 1422/2, vše k. ú.
Vlčí Hora - Usnesení ZM č. 16 – 15/2017
ZM schvaluje prodej části st. p. č. 139 o výměře 111 m2 a
části p. p. č. 1422/2 o výměře 1140 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za
účelem výstavby rodinného domu Haně Tokáčové, bytem
Teplická 526, Bílina za cenu 47 550 Kč. Prodej bude realizován podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Zpětné odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 16/2017
ZM schvaluje zpětné odkoupení p. p. č. 261/33 o výměře
1107 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za cenu 55 530 Kč od Marka Hejného, bytem Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa z důvodu nemožnosti dopravního napojení pozemku pro stavbu RD na
přilehlou komunikaci. Náklady s prodejem uhradí kupující.
ZM schvaluje vrácení jistiny ve výši 166 050 Kč Marku Hejnému, bytem Dlouhý Důl 19.
Odkoupení části p. p. č. 377, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 16 – 17/2017
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 377 o výměře 300 m2,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za cenu 21 400 Kč od Lesy ČR, s. p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové pro výstavbu
rozhledny.
Bezúplatný převod p. p. č. 3141, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 18/2017
ZM schvaluje 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. ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č. 10/U/VOB/2017 dle
předloženého návrhu.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č.
5, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 16 – 19/2017
ZM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009/40/27-107 na
byt č. 5, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa mezi městem
Krásná Lípa a Veronikou Sokolovou, bytem Barvířská 39/4,
Rumburk, na Petra Zrubeckého, bytem Vlčí Hora 23, Krásná
Lípa s účinností od 1. 10. 2017.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č.
24, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 16 – 20/2017
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy na byt č. 24, Nemocniční 1149/12a v pořadí:
1. Dana Slanařová, bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa,
2. Michal Moravec, bytem Žižkova 155, Jiřetín pod Jedlovou,
3. Jindřich Zeman, bytem Ke Zvonici 800/8, Praha 4
s účinností od 1. 10. 2017.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č.
25, Nemocniční 1149/12a

Usnesení ZM č. 16 – 21/2017
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy na byt č. 25, Nemocniční 1149/12a v pořadí:
1. Romana Kasperová, bytem Nemocniční 1092/2a, Krásná
Lípa,
2. Dana Slanařová, bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa,
s účinností od 1. 10. 2017.
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na území města
Krásná Lípa
ZM schvaluje návrh dopravního opatření vedoucího ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na území města Krásná
Lípa spočívající v instalaci multifunkčních ukazatelů okamžité rychlosti vozidel (radarových měřičů rychlosti) na vjezdech do města v ulicích Varnsdorfská, Pražská a Rumburská
v částce do 200 000 Kč.
- usnesení nebylo přijato.
OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení ZM č. 16 – 22/2017
ZM vydává OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
ZM zrušuje OZV č. 2/2009 o ochraně nočního klidu.
Dotace na Rozšíření varovného protipovodňového systému - Usnesení ZM č. 16 – 23/2017
ZM schvaluje přijetí dotace na Rozšíření varovného protipovodňového systému z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 Ministerstva životního prostředí a realizaci
projektu.
Dotace na opravy křížků
Usnesení ZM č. 16 – 24/2017
ZM schvaluje přijetí dotace na Opravy křížků z programu na
Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků Ministerstva zemědělství a realizaci projektu.
Město Krásná Lípa - dofinancování sociálních služeb
Usnesení ZM č. 16 – 25/2017
ZM schvaluje přijetí navýšení dotace městu Krásná Lípa z
programu "Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje 2017"
od Ústeckého kraje ve výši 23 300 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - dofinancování služeb
Usnesení ZM č. 16 – 26/2017
ZM schvaluje přijetí navýšení dotace příspěvkové organizaci
Kostka Krásná Lípa, p. o. z programu „Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje 2017“ od Ústeckého kraje ve výši 365
900 Kč. Celkový rozpočet dotace je 4 196 500 Kč.
Dotace na T-KLUB Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 27/2017
ZM schvaluje přijetí dotace a realizaci projektu T-KLUB Krásná Lípa z Integrovaného regionálního operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Amari - terénní práce 2018
Usnesení ZM č. 16 – 28/2017
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Amari – terénní práce 2018 do programu RVRZ Podpora terénní práce
pro rok 2018.
ZM schvaluje realizaci tohoto projektu prostřednictvím příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa v případě získání
dotace.
ZM schvaluje příspěvek Kostce Krásná Lípa, p. o. ve výši 108
000 Kč na realizaci projektu a navazujících aktivit.
Obec přátelská rodině 2017
Usnesení ZM č. 16 – 29/2017
ZM bere na vědomí výsledky soutěže "Obec přátelská rodině
2017", kde se Město Krásná Lípa umístilo na 1. místě v kategorii 3 a schvaluje přijetí dotace ve výši 1,1 mil. Kč od MPSV.
5. Rozpočtové opatření
Usnesení ZM č. 16 – 30/2017
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města v upraveném znění.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatel zápisu: Hana Chvátalová, Jiří Vích
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USNESENÍ
z 51. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18. 9. 2017
I. Hlavní program
Závěry z jednání 16. ZM
Usnesení RM č. 51 – 01/2017
RM projednala průběh a závěry z jednání 16. ZM a ukládá:
- Ing. Petru Simandlovi oslovit Dopravní inspektorát s dotazem na dopravní řešení tzv. úsekového měření rychlosti,
zpomalovacích semaforů a obdobných zařízení,
- zabývat se POSTUPEM VE VĚCI PRODEJE A UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTÍ ve vlastnictví města Krásná Lípa.
II. Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 2147/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 51 – 02/2017
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2147/1 o výměře 2051 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Tomáši Poupalovi
a Zuzaně Poupal Benediktové, oba bytem Janovská 401, Praha 10.
Pronájem p. p. č. 348/2, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 51 – 03/2017
RM schvaluje pronájem p. p. č. 348/2 o výměře 1065 m2, k. ú.
Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Ivaně Ďurčové Pajerové a Ondřeji Ďurčovi, oba bytem Mánesova 983/10, Krásná
Lípa.
Pronájem p. p. č. 1085, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 51 – 04/2017
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 1085, k. ú. Krásná Lípa Jiřímu Šedivému, bytem Tyršova 991/5, Krásná Lípa z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Pronájem části p. p. č. 2590/4, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 51 – 05/2017
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 2590/4 o výměře
300 m2, k. ú. Krásná Lípa Martině a Rostislavovi Hlavovým,
oba bytem Studánecká 1186/32, Krásná Lípa z důvodu stávajícího nájemního vztahu.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 51 – 06/2017
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku části p. p.
č. 345/7, k. ú. Krásná Lípa (nájemce Ing. Jiří Rous, bytem Křinické náměstí 14/16, Krásná Lípa) dohodou ke dni 30. 9.
2017.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 51 – 07/2017
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 1460 o výměře cca 205 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- část p. p. č. 1789/1 o výměře cca 1100 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- 1/3 p. p. č. 518/3, k. ú. Krásný Buk,
- 1/3 p. p. č. 521/1, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 590/1 o výměře cca 1500 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 51 – 08/2017
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 151 950 Kč Nikole
Michelové, bytem Krásný Buk 81, Krásná Lípa a Ondřeji Michelovi, bytem Větrná 353/10, Rumburk.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 51 – 09/2017
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.
2015/25/26 - 195 na byt č. 47, Nemocniční 1137/6 s Michaelou Vybíralovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, k
31. 10. 2017 za podmínky, že od 1. 11. 2017 bude uzavřena
nájemní smlouva s novým nájemníkem bytu. V opačném
případě skončí nájem bytu uplynutím výpovědní doby
k 30. 11. 2017.
Byty - nájemné
Usnesení RM č. 51 – 10/2017
RM se seznámila se žádostí Ivety Zerzánové o snížení nájemného za užívání bytu č. 1, Krásný Buk 54, z důvodu dočasného zhoršení kvality bydlení. RM neschvaluje snížení nájemného z důvodu následného dlouhodobého zvýšení kvality
bydlení při zachování stávající výše nájemného.
Byty - pronájem - byt č. 1, Nemocniční 952/18
Usnesení RM č. 51 – 11/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Nemocniční 952/18, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Ladislav Miko, Komenského 568/4, Krásná Lípa,
2. Josef Charvát, Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa,
3. Jan Nachtmann, Masarykova 246/6, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 23, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 51 – 12/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 23, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Iveta Zerzánová, Krásný Buk 54, Krásná Lípa.
2. Romana Vojancová, Čapkova 1004/14, Krásná Lípa,
3. Jaroslava Schmidová, Krásný Buk 10, Krásná Lípa,

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Nebytové prostory - nájemní smlouva na nebytový prostor č. 4, Křinické nám. 14/16
Usnesení RM č. 51 – 13/2017
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 4, Křinické náměstí 14/16 se společností
Jana Milerová, Frindova 924/8, Krásná Lípa, IČ 06404235, za
účelem provozu Obchůdku Mija - prodej sortimentu pro
děti, dle předloženého návrhu.
Podporované byty
Usnesení RM č. 51 – 14/2017
RM projednala žádost společnosti VENDUTO s. r. o. se sídlem
Branická 213/53, Praha 4, IČ 03331652 o kladné stanovisko k
záměru výstavby a provozování souboru podporovaných
bytů a navrhuje před vydáním stanoviska uskutečnit prohlídku již provozovaného bytového domu touto firmou, kterou nám firma nabídla.
Změna položek - Lužičan
Usnesení RM č. 51 – 15/2017
RM schvaluje spolku Folklorní soubor Lužičan, z. s. se sídlem
Pražská 307/8a, Krásná Lípa změnu účelu dotace na akci "Výročí 30 let Lužičanu" dle smlouvy č. 2017/15/13 – 66.
RI OKNA - výměna oken, Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 51 – 16/2017
RM bere na vědomí snížení ceny díla - Výměna oken na objektu v Krásném Buku 54, dle Smlouvy o dílo č. 2017/11/18 118, jako kompenzaci za použití jiného okenního profilu, než
který byl uveden v nabídce při výběrovém řízení. RM trvá na
vyměřené smluvní pokutě za nedodržení termínu předání
díla, dle výše uvedené smlouvy.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 51 – 17/2017
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 47, Nemocniční
1137/6
Usnesení RM č. 51 – 18/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 47, Nemocniční
1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 2 + 1 (38,19 m2, sazba
41,12 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce
ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Obnova místních komunikací podzim 2017 - výběr komunikací
Usnesení RM č. 51 – 19/2017
RM schvaluje výběr místních komunikací určených k obnově
na podzim 2017 dle předloženého návrhu.
Obnova místních komunikací podzim 2017 - výzva
Usnesení RM č. 51 – 20/2017
RM schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova místních
komunikací podzim 2017" dle předloženého návrhu.
Parkoviště Vlčí Hora
Usnesení RM č. 51 – 21/2017
RM se seznámila se studií parkoviště ve Vlčí Hoře a s nabídkou firmy ProProjekt s. r. o., se sídlem Starokřečanská 34,
Rumburk, IČ 25487892, na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně kontrolního rozpočtu a inženýrskou činnost k tomuto parkovišti. RM schvaluje zpracování PD včetně kontrolního rozpočtu
a inženýrské činnosti v rozsahu a ceně dle předložené nabídky na variantu č. II. studie.
Doplnění lokálního výstražného a varovného systému,
digitálního povodňového plánu pro město Krásná Lípa
Usnesení RM č. 51 – 22/2017
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/11/14 336 na "Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro město Krásná Lípa"
s firmou VOP Dolní Bousov spol. s r. o., se sídlem Tovární 785,
Dolní Bousov, IČ 62959531, dle předloženého návrhu.
Oprava křížků v Krásné Lípě 2017
Usnesení RM č. 51 – 23/2017
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/11/14 - 257 na realizaci
díla "Oprava křížků v Krásné Lípě 2017" s BcA. Milošem Kubištou, se sídlem Kyjovská 8/2, Krásná Lípa, IČ 01237829, dle
předloženého návrhu.
Víceúčelový prostor pod Cimrákem
Usnesení RM č. 51 – 24/2017
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 "Ví-

ceúčelový prostor pod Cimrákem". RM schvaluje vypracování PD včetně zajištění stavebního povolení v rozsahu a ceně
dle předložené nabídky.
Rekonstrukce střechy - Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 51 – 25/2017
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/11/18 - 251 na rekonstrukci střechy objektu Krásný Buk 54, Krásná Lípa s firmou
KM NEZMAR s. r. o., se sídlem Nádražní 293, Dolní Poustevna,
IČ 27327108, dle předloženého návrhu.
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku Ústeckého
kraje
Usnesení RM č. 51 – 26/2017
RM schvaluje Smlouvu č. 2017/19/15 - 250 o právu provést
stavbu na pozemku - úprava křižovatky a napojení parkoviště u vstupu do Kyjovského údolí na státní silnici III/2653, s
Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí
nad Labem,
IČ 00080837, dle předloženého návrhu.
Studie odtokových poměrů
Usnesení RM č. 51 – 27/2017
RM schvaluje vyjádření ke Studii odtokových poměrů - Krásnolipsko, zpracovanou firmou EKOTOXA s. r. o., se sídlem Fišova 403/7, Brno, IČ 64608531, dle přílohy.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou
kanalizační síť - Usnesení RM č. 51 – 28/2017
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:
- Pánek Zdeněk, Pánková Božena - smlouva č. 2017/15/15
- 261,
- Dastych Petr, Dastychová Hana - smlouva č. 2017/15/15 262,
- Milec Jindřich - smlouva č. 2017/15/15 - 263,
- Bražina Vladimír, Bražinová Irena - smlouva č 2017/145/15
- 264.
Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu,
fasády 2017 - Usnesení RM č. 51 – 29/2017
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o poskytnutí dotace na
opravu střechy, plotu a fasády z Dotačního programu na
opravy fasád, střech a oplocení v roce 2017. Jedná se o:
- Krčmářová Pavlína - fasáda smlouva č. 2017/15/115 - 258,
- Šelmeková Eva - střecha - smlouva č. 2017/15/15 - 259,
- Uršitz Jaroslav - plot - smlouva č. 2017/15/15 - 260.
Město plné květin 2017
Usnesení RM č. 51 – 30/2017
RM schvaluje seznam přihlášených soutěžících do akce Město plné květin 2017 dle předloženého seznamu a vyhlašuje
vítěze:
- Irena Procházková, Štefánikova 607/6, Krásná Lípa,
- Dana Procházková, Čapkova 1017/8, Krásná Lípa,
- Marie Píšová, Sokolská 584/8, Krásná Lípa,
- Jaroslava Víchová, Smetanova 22, Krásná Lípa,
- Martina Hlavová, Studánecká 1186/32, Krásná Lípa,
- Vratislav Selinger, Frindova 1084/32, Krásná Lípa.
6. rozpočtové opatření rozpočtu města
Usnesení RM č. 51 – 31/2017
RM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa dle předloženého návrhu.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na říjen
2017
Usnesení RM č. 51 – 32/2017
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního
domu na měsíc říjen 2017, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů ze 49. RM
Usnesení RM č. 51 – 33/2017
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 49. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Školské rady ze dne 4. 9. 2017,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 5. 9.
2017,
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze
dne 5. 9. 2017,
- Zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze dne 13. 9.
2017,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 14.
9. 2017.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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