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Čtvrtek 23. listopadu
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 560

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

V Městském
V neděli nás čeká hudební lahůdka!
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, v podání te si ujít mimořádný zážitek! Následovat bude
parku přibyly
pražského hudebního tělesa Gaudium Pragense, v 16:45 vystoupení dětí z MŠ, pouštění balónků
zazní pod taktovkou dirigenta pana Lukáše Hur- s přáním Ježíškovi a rozsvícení vánočního stromu
v krásnolipském kostele sv. Máří Magdaleny města. Akci v 17:00 zakončí pohádka pro děti „Kde
„rodinné stromy“ níka
v neděli 26. listopadu od 15:30 hodin. Nenech- se vzaly Vánoce“ v aparthotelu Lípa.
Ani chladné počasí s občasnou ledovou přeháňkou neodradilo na čtyři desítky dobrovolníků, kteří
si v sobotu 11. listopadu dopoledne přišli zasadit
strom v krásnolipském Městském parku. Celkem
bylo vysazeno 14 tzv. rodinných stromů, které si
vysadily rodiny, skupinky přátel, ale i jednotlivci.
Vysazovaly se vzrostlé listnaté stromy, do parku
tak dnes přibyl např. jinan dvoulaločný, zmarličník
japonský, jírovec maďal, několik různých javorů,
habry, buky atd. Ve dvou případech si účastníci dokonce přivezli strom vlastní. Zajímavé bylo i to, že
ne všichni účastníci byli z Krásné Lípy.
Vysazené stromy budou zaneseny do výsadbového
plánu s poznámkou, kdo je vysadil. Účastníci obdrží pamětní list s fotografií u vlastnoručně vysazeného stromu.
Stromy do parku budeme doplňovat i v dalších
letech, protože je potřeba doplnit ty, které byly v
minulých letech vyvráceny větrem či poškozeny
kůrovcem. Takže, kdo s námi nestihl sázet letos, dostane šanci i napřesrok. Děkujeme za pomoc.
(J. Kolář)
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Říjen nás potrápil větrem

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční
v pondělí 4. 12. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 7. 12. 2017 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
18. 12. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
21. 12. 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):
1. 10. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO,
změna se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz
každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 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

Říjnový průběh počasí byl v letošním roce po
několika letech poněkud živější, bohužel někdy až
moc. Významné úhrny srážek, přelet orkánu ale
také teplotní rekordy, to vše se na našem území
odehrávalo.
První říjnová dekáda prakticky celá propršela,
srážky nebyly zaznamenány jen 1. října. Nejvyšší
srážkový úhrn byl zaznamenán 5. října, kdy ve
vlhkém a čerstvém severozápadním proudění
napršelo v přeháňkách 12 mm srážek. V polovině
první dekády se také citelně ochladilo. Nejvyšší
denní teploty stoupaly sotva k deseti stupňům.
Nejen motoristy určitě potěšila bezpečná absence
ranních mrazů.
Druhá říjnová dekáda přinesla oteplení a úbytek
srážek. Teploty se v maximech dostávaly nad 15°C.
17. října vystoupila teplota dokonce lehce nad 20°C.
Jedná se o nejvyšší maximální říjnovou teplotu
od roku 2011. Za zmínku též stojí, že například
v Českých Budějovicích naměřili v tento den

téměř 27°C.
V závěrečné třetí dekádě dorazilo postupné
ochlazování. V první polovině této dekády přelézaly
teploty ještě 10°C, ve druhé polovině se již na tuto
hodnotu nedostaly. První mrazový den druhé
poloviny letošního roku byl zaznamenaný 30. října.
Teplota klesla těsně před půlnocí na -0,5°C. Srážková
činnost byla v této dekádě významná. Nejvíce
napršelo 29. října při srážkové činnosti v souvislosti
s tlakovou níží pojmenovanou Herward a to
22,8 mm. V Jizerských horách byly dosaženy stupně
povodňové aktivity. Nejvíce však tato níže potrápila
větrem, který byl v ranních a dopoledních hodinách
opravdu silný. Na mnohých místech způsobil četné
škody na objektech, lesních porostech a elektrické
infrastruktuře. Vítr dosahoval v nárazech přes
100 km/h. Měřič rychlosti větru je v Krásné
Lípě bohužel ovlivněn četnou vegetací v okolí.
Naměřeno tak bylo jen 77 km/h.

Říjen 2017 - 2009
rok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru m/s
Úhrn srážek

2017
8,9°C
20,3°C
-0,5°C
100%
67%
21,5 m/s
132 mm

2016
6,8°C
19,9°C
0,7°C
100%
67%
13,4 m/s
97,4 mm

2015
8,0°C
19,0°C
-3,3°C
100%
38%
10,0 m/s
59,2 mm

2014
10,4°C
18,0°C
-0,4°C
100%
68%
14,6 m/s
55,7 mm

2013
8,8°C
18,4°C
-1,5°C
100%
49%
15,1 m/s
93,5 mm

2012
7,0°C
18,1°C
-3,9°C
100%
47%
16,2 m/s
37,5 mm

2011
7,8°C
26,1°C
-2,2°C
100%
20%
16 m/s
54,3mm

2010
5,8°C
15,0°C
-3,8°C
100%
37%
15 m/s
16 mm

Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 1
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Kavárna U Frinda

hledá pracovníky se zdravotním
postižením
Do Kavárny U Frinda v Krásné Lípě hledáme
pracovníky se zdravotním postižením na pozici
pracovníky kavárny - obsluha hostů, výroba
zmrzliny, výroba kávy, objednávání, platby tak
na pozice pomocný pracovník kavárny – dle
schopností – obsluha hostů, mytí nádobí úklid
apod.
U pracovníka kavárny nabízíme celý úvazek –
vhodné pro osoby v I. st./II. st. nebo zdravotně
znevýhodněné. U pomocných pracovníků
zkrácené úvazky – max. do 0,5.
Pro pracovníky v kavárně máme v tuto chvíli
3 úvazky pro 3 osoby. Pro pomocné pracovníky
v kavárně 0,9 úvazku – pro max. 4 osoby. Nástup
možný ihned.
Kavárna U Frinda / Křinické náměstí 254/4,
407 46 Krásná Lípa /
Email: kavarna@kavarna-frind.cz /
Telefon: 730 158 641

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

Asistent prevence kriminality

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

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).

KONTAKT

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

Byty a nebytové prostory
vyhlášené k pronájmu

Mobilní zákaznické
centrum

Severočeských vodovodů
a kanalizací

V podstatě vše potřebné, co na běžném
zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení,
přihlášení, donést podklady k žádostem na
zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši
záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru apod.)
vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo
na krásnolipském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00 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!

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
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STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 25. – 26. 11. 2017 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 2. – 3. 12. 2017 MUDr. Vladislav Lisačenko
Karla Čapka 1, Děčín I, tel.: 412 151 570
- 9. – 10. 12. 2017 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.
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Vybydlený dům
jde k zemi

Omezení doplatku
na bydlení

Byla zahájena demolice bývalého městského
bytového domu v ulici Elišky Krásnohorské
č. 19. Po zbourání dojde k uvolnění sousedících
parcel vhodných pro individuální bytovou výstavbu.
Podobný osud zřejmě čeká i sousední soukromý
objekt. Dojde tak k zániku jedné z našich sociálně
vyloučených lokalit.

Město Krásná Lípa odeslalo žádost o vydání
Opatření obecné povahy k omezení doplatku na
bydlení. Chce tak předejít přílivu dalších sociálně
vyloučených osob z měst, kde již toto omezení
sociálních dávek nastalo. Ze strany státu jde dle
našeho názoru o velmi nešťastnou zákonnou
úpravu, která může způsobit další vlnu migrace
těchto osob. Mělo jít o celoplošné opatření
v oblasti vyplácení sociálních dávek na bydlení.

Knižní čtvrtek

Služby praní, žehlení,

V sousedské knihovničce na radnici najdete
zajímavé "novinky"!

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.

Letošní vánoční
strom města je již
na svém místě
Pracovníci našich technických služeb nainstalovali
a ozdobili letošní vánoční strom na Křinickém
náměstí. Tím je letos pěkná jedle, opět od
soukromého dárce, tentokrát z Varnsdorfské ulice.
Děkujeme.

Rumburk vydal
nařízení - nesmí
se do lesa!
Rada města Rumburk se usnesla na své 114. schůzi
dne 01. 11. 2017 Usnesením č. 1920/2017 vydat
nařízení o dočasném vyloučení vstupu do lesa ve
vlastnictví České republiky, Města Rumburk a Města
Šluknov ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Rumburk, z důvodu vysokého ohrožení
osob pádem stromů nebo jejich částí, jak je
vymezeno v ust. § 24 vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 388/2002 Sb. Mimo jiné se týká i Krásné Lípy,
Krásný Buk, Kyjov u Krásné Lípy, Vlčí Hora, Zahrady
či Doubice. Dočasné vyloučení vstupu do lesa se
stanovuje na období do 31. 01. 2018.
Více na https://www.rumburk.cz/gallery/
clanky6275/narizeni_1_2017.pdf

Kalendář Krásná Lípa
na starých fotografiích
je v prodeji
Město Krásná Lípa ve spolupráci s Oblastním
muzeem v Děčíně a společností Česká digitální
tiskárna pro vás připravili nástěnný kalendář pro
rok 2018 – Krásná Lípa na starých fotografiích.
Kalendář zakoupíte za cenu 199,- Kč v Domě
Českého Švýcarska na náměstí a v prodejně
potravin A+P (dříve U Vorlíčka).

Sdělení krajského hygienika onemocnění zákožkou svrabovou

Dejte hlas Kostce a
podpoříte práci s dětmi
Na stránkách http://www.csobpomaharegionum.
cz/divoka-karta#ustecky probíhá hlasování „ČSOB
pomáhá regionům“. Svým hlasem můžete podpořit
práci s předškolními dětmi v Kostce. Jak hlasovat?
Po kliknutí „Hlasovat“ u klubu včelka zadejte Váš
e-mail a klikněte na „ověřit a hlasovat“. Na zadaný
e-mail Vám přijde ověřovací mail, ve kterém
stačí kliknout na „POTVRĎTE SVOU E-MAILOVOU
ADRESU“ a tím se Váš hlas započte. Hlasovat je
možné v každém kraji pouze jednou.
Děkujeme za každý Váš hlas, Kostka Krásná Lípa

Zákožka svrabová je roztoč, který osidluje lidskou
kůži a svou činností způsobuje kožní onemocnění.
Ke svému životu nutně potřebuje teplotu
lidského těla. Proto je přenos zákožky možný
pouze delším a těsným tělesným kontaktem
nebo sdílením lůžkovin. Běžným kontaktem,
jako je například podání ruky nebo podání
nějakého předmětu, se zákožka nepřenáší.
Protiepidemické odbory všech Krajských
hygienických stanic evidují v celé republice
ojedinělé případy onemocnění v rodinách.

Čas od času se vyskytují hromadná
onemocnění
v
lůžkových
zařízeních
poskytujících zdravotní nebo sociální péči.
Hromadné
onemocnění
se
nevyskytuje
v mateřských ani základních školách. Výjimkou
může být společný pobyt, například ve škole
v přírodě. To však pracovnice protiepidemického
oddělení šetřením vyloučily. Proto šíření tohoto
onemocnění ve škole nehrozí.
MUDr. Lenka Šimůnková, ředitelka KHS
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Hyenismus nezná mezí
Ve čtvrtek kolem poledního jsem slyšel vrznutí dveří, šel jsem se podívat a v domě na chodbě
na mě koukala tři odrostlá koťata. Jaká je to drzost, že někdo vnikne do cizího domu a ještě se
tímto způsobem zbaví němých tváří. Děkuji ti neznámý za to, že si ukázal, jak se chová člověk
k němé tváři i k svému okolí, přirovnal bych to k hyenismu.
(Václav Kolařík)
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Výzva veřejnosti o poskytnutí fotografií Výroba adventních
k tzv. „Východnímu nádraží“ v Děčíně
věnců
V současné době Oblastní muzeum v Děčíně
připravuje výstavu „Co s východním nádražím?“,
která by měla pomoci najít nový osud cenného
železničního areálu předaného do provozu v říjnu
1874. Jak to tak obvykle bývá, k reprezentativní
budově nádraží je k dispozici pouze několik starých
vyobrazení do roku 1945 a dokumentace interiéru
z nedávné doby. Naprosto nám ale chybí fotografie
využití budovy v posledních padesáti letech. Máme
zájem zejména o snímky ze sportovních událostí
v tzv. tělocvičně, dříve celního a dopravního
vestibulu. Ceněné by byly i další obrázky z bytů,

jídelny či vývařovny. Chybí i záběry z dopravního
provozu, z něhož máme k dispozici pouze dvě
fotografie z legendární návštěvy Kim Ir-Sena
v Děčíně.
V případě, že máte ve svých sbírkách či
fotoarchivech jakékoliv zajímavé fotografie areálu
a byli byste ochotni se na výstavě podílet jejich
zapůjčením či ofotografováním, ozvěte se nám
prosím na e-mail pazourek@muzeumdc.cz. Rádi
se Vám následně ozveme a zajistíme případnou
dokumentaci.

Krabice od bot aneb Děti darují dětem
k Vánocům
Krabice od bot 2017 jsou opět tady. Letos
s dostatečným časovým předstihem spolu
s Diakonií ČCE vyhlašujeme vánoční dárkovou
sbírkou pro děti z chudých rodin.
Sbírka probíhá v termínu od 13. 11. do 8. 12. 2017,
sběrným místem je Kostka Krásná Lípa. Pro větší
počet krabic si rádi dle dohody přijedeme.
Krabice prosím označte věkem dítěte, a zda je
určena pro chlapce či děvče. Ale to už znáte…
Nejste sami, kdo se do sbírky zapojuje. V loňském
roce krabice připravily děti z MŠ Motýlek,

ZŠ Krásná Lípa, ZŠ Liběšice, Skauti ze Cvikova,
SZŠ a OA Rumburk, ZŠ Dobříš, Ev. - Luth Dietrich Bonhoetfer z Kirchgemeinde, ZŠ Mníšek pod Brdy
a Gymnázium Rumburk i řada individuálních dárců.
Celkem sociální pracovnice předaly dětem na
Šluknovsku 310 vánočních dárků.
Více informací je na:
http://www.komunitnicentrum.com/cz/podportenas-krabice-od-bot.html
nebo http://www.krabiceodbot.cz/
Spolupráce s Vámi si vážíme, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách v Rumburku
dovolujeme si Vám oznámit, že Kvalifikační kurz
pro pracovníky v sociálních službách v Rumburku
bude naše agentura realizovat v termínu od
16. 1. do 8. 3. 2018. V případě Vašeho zájmu můžete
již teď zpracovat e-shopovou objednávku kurzu
zde:
http://vzdelavani.socialniagentura.cz/cz/
vzdelavaci-programy/rekvalifikacni-kurzy/na-klic/
pracovnik-socialnich-sluzbach-2.html
10 dní před začátkem kurzu Vám na základě
zpracované objednávky vystavíme zálohovou
fakturu k úhradě cenu kurzu ve výši 7.500,-. Máte

možnost zaplatit kurz až ve třech splátkách bez
navýšení.
Tuto informaci prosím uveďte do poznámky
objednávky. Pokud si chcete žádat o zvolenou
rekvalifikaci přes Úřad práce, neváhejte mě
kontaktovat. S vyplněním žádosti Vám pomůžeme.
Těšíme se na Vaši účast!
Bc.
Barbora
Rychtaříková,
koordinátor
rekvalifikačních programů / +420 724 582 004
Sociální agentura, o.p.s., www.socialniagentura.cz

Program kina Krásná Lípa
Příšerky pod hladinou

Na páteční podvečer 24. listopadu od 18:00
pro Vás krásnolipské kino připravilo animovanou komedii Příšerky pod hladinou.
Zemi zaplavily nekonečné oceány, celé lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jedné
podmořské kolonii žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo.
Tři kamarádi znamenají pochopitelně třikrát více
průšvihů, a ten poslední, ten je opravdu kolosální.
Animovaná komedie, 92 minut. Přístupno.
Vstupné: 40,- Kč. Trailer a více informací na: http://
www.bontonfilm.cz/priserky-pod-hladinou/1216/

Letíme!

Na páteční podvečer 1. prosince od 18:00 proVás krásnolipské kino připravilo animovanou komedii Letíme!
Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který
žije jako čáp, a se svými svéráznými kamarády sovou Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do
Afriky. Letíme! je zábavný a chvílemi dojemný dob

rodružný animák pro ornitology i pro celou rodinu.
Animovaná komedie, 84 minut. Přístupno.
Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.bontonfilm.cz/
letime/1416/

Můj život Cuketky

Na páteční podvečer 8. prosince od
18:00 pro Vás krásnolipské kino připravilo dětský animovaný film Můj život Cuketky.
Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je sám
na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém
životě – v dětském domově – setká. Simon, Ahmed,
Jujube, Alice a Béatrice: ti všichni si procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají malými hravými dětmi. A pak je tu ještě Camille. Když vám je
9 let, je tak snadné se zamilovat a objevovat nové
věci. A co takhle být kromě toho ještě šťastný?
Dětský animovaný film, 67 minut. Přístupno.
Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://pilot-film.cz/muj-zivot-cuketky/

V sobotu 25. listopadu si přijďte ve 14:00 na
náměstí do Aparthotelu Lípa s Luckou z Květinky
a s Lužičanem vyrobit adventní věnce a různé
vánoční dekorace. Děti si můžou ozdobit perníčky,
které jim napeče Zdenička, a rodiče si s nimi mohou
užít vánočního tvoření. Materiál na zdobení je
zajištěn, občerstvení a vánoční punč také.

Cestovatelská
přednáška v pivovaru
Falkenštejn
Ve středu 29. listopadu v 18:00 jste zváni do
pivovaru Falkenštejn na přednášku Ladislava
a Kateřiny Bezděkových Jugoška 2017.

Vánoční setkání
u Dolského mlýna
V sobotu 16. prosince od 9:30 jste zváni na tradiční
vánoční setkání u Dolského mlýna. S sebou
nezapomeňte vzít cukroví a dobroty pro lesní
zvířata.

Slovinsko
Studenti rumburského gymnázia završili posledním
zahraničním výjezdem úspěšný mezinárodní
program Erasmus+. Spolu se studenty ze Slovinska,
Bulharska a Litvy se zaměřili na zodpovědné
cestování. Zážitky, fotky, reportáže a videa vám
představí přímo studenti ve středu 29. listopadu
v 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku.

Advent a Vánoce 2017
v Loretě Rumburk
V rumburské Loretě se o adventu a Vánocích
odehrají večerní prohlídky při svíčkách, adventní
a vánoční koncerty a prohlídky betlémů. Od
2. prosince budou probíhat prohlídky klášterního
betléma z roku 1922. V prosinci a lednu se
uskuteční Zimní večerní prohlídky za svitu svíček
a s vůní svařeného vína. Prohlídky se konají
v úterý 12. 12., 19. 12. 2017 a 16. 1. 2018 od
18.00 hod. Trvají šedesát minut a nabídnou
seznámení s historií a zajímavostmi barokního
poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře.
V prosinci doplní hodinové prohlídky adventní
písně - roráty, v lednu prohlídky klášterního
betléma s varhanní hudba. Nutná je rezervace na
tel. čísle +420 604 555 922 nebo e-mailu loreta.
rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.
V úterý 5. prosince od 17:00 hodin vystoupí
žáci Základní umělecké školy Rumburk na
Předvánočním koncertu varhanní, dechové
a pěvecké třídy. Adventní koncert dětského
pěveckého sboru Šenováček z Velkého Šenova
a Tyršovských zvonků z Rumburku se uskuteční
v pátek 22. prosince od 17:00 hodin. V úterý
26. prosince zazní koncertní provedení pastorální
mše J. J. Ryby Česká mše vánoční. V Loretě Rumburk
se bude rozdávat betlémské světlo. Zájemci si ho
mohou odnést v sobotu 16. prosince od 13.30 do
16.00 hodin, poté od úterý 19. 12. do soboty 23. 12.
od 9.00 do 16.00 hod. a nakonec přímo o Štědrém
dnu, v neděli 24. 12. mezi 10.00 až 12.00 hod. Nutná
je vlastní svíčka nebo lucerna.
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„Sedm divů“ ve dvou dnech
Letos poprvé proběhla akce ve dvou dnech. Festival zahájil v pátek večer horolezec Marek Holeček přednáškou nejen o zdolání hory Gašerbrum
v Pákistánu, ale hlavně také o překonávání sama
sebe. V sobotu festival pokračoval od odpoledne
do večera dalšími šesti přednáškami. V Domě Českého Švýcarska, který v těchto dnech slaví 10 let své
existence, se tak během dvou dnů vystřídalo více
než sto padesát zájemců o cestování a objevování
zajímavostí z různých koutů světa.
Festival, který tradičně pořádá obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko, byl v tomto roce částečně podpořen i z projektu „Návrat divočiny do
Českého Švýcarska“ financovaného SFŽP a MŽP
ČR. Proto se v programu objevila témata z oblas-

ti ochrany přírody – problematika kácení pralesů
v Indonésii z důvodu zakládání palmových plantáží, dále téma ochrany afrických zvířat v přednášce
dokumentaristy Jana Svatoše, nebo 3 D přednáška
o venezuelských jeskyních a jejich jedinečnosti.
Během festivalu se dostalo i na téma cestování bez
bariér, které přineslo řadu rad a informací pro osoby upoutané na invalidní vozík. Závěr patřil cyklistovi Janu Kopkovi, vítězi extrémního závodu Iditarod Trail Invitational, který na kole zdolal téměř dva
tisíce kilometrů dlouhý závod Aljašskou divočinou.
Festival by se nemohl konat bez přispění našich
partnerů a sponzorů, kterým tímto děkujeme.
(Jarmila Judová - koordinátorka projektu)

Výtvarná soutěž
má své vítěze
Při příležitosti oslav 10. výročí Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě vyhlásila obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko výtvarnou soutěž pro
děti z mateřských a základních škol. Děti tvořily
díla na motivy zajímavých exponátů v interaktivní
expozici, která je v domě Českého Švýcarska umístěna už od jeho slavnostního otevření v roce 2007.
Nejčastějším tématem, které se na obrázcích objevovalo, byl model balónu umožňující virtuální let
nad Českým i Saským Švýcarskem. Dalším exponátem, který děti zaujal, byl mravkolev lovící mravence. Starší děti zobrazovaly i novější část expozice
věnovanou sklářství. Mezi obrázky nechyběla ani
tolik oblíbená jezevčí nora, kde končí většina dětských návštěv expozice.
Mezi výherci jsou žáci ZŠ Krásná Lípa, ZŠ Pastelka
Rumburk nebo MŠ Česká Kamenice a MŠ Krásná
Lípa, ale také vzdálené školky z Mikulova. Výsledková listina je k nahlédnutí na www.ceskesvycarsko.cz
(Jarmila Judová - koordinátorka vzdělávání
České Švýcarsko, o.p.s.)

Školáci jeli na
výstavu VZDĚLÁVÁNÍ
2018/2019

Živá knihovna povolání
My žáci IX. třídy, jsme se začátkem listopadu vydali
autobusem do Rumburka na Střelnici, kde pro nás
byla připravena zajímavá akce. Pod názvem Živá
knihovna povolání jsme si toho ovšem moc představit neuměli. V prvním patře kulturního domu
měly jednotlivé firmy svá stanoviště, na kterých
jsme se mohli seznámit s tím, co se u nich vyrábí,
jaké zaměstnance potřebují, jaký obor je třeba vystudovat nebo vyučit se, a mohli jsme si vyzkoušet
i některé práce.
Postupně jsme tedy ve skupinkách po čtyřech navštívili stánek TOPOSu Šluknov, TOSu Varnsdorf,
Beldenu Horní Podluží, Benteleru Rumburk, KWL
Varnsdorf a Lužické nemocnice Rumburk.
Na každém stanovišti jsme vyslechli nebo zhlédli jejich prezentaci, vyzkoušeli si např. frézování
dřeva, sváření přes počítač, stáčení kabelů. Nejvíce praktických ukázek bylo připraveno u stánku

Lužické nemocnice. Vyzkoušeli jsme si resuscitaci,
vytahování stehů, různé obvazovací techniky, změřili jsme si tlak i teplotu, mohli jsme ulehnout do
nemocničního lůžka, dostali jsme roušky, ochranné čepičky, injekční stříkačky. Toto stanoviště nás
všechny zaujalo nejvíce, i když ne všichni budeme
směřovat na střední zdravotnickou školu.
Akce byla také pořadateli hodnocena. Každý žák vyplnil malý kvíz, (odpovědi získal vždy na stanovišti),
za správně vyplněný lístek obdržel powerbanku. Ze
všech správných odpovědí byl potom vylosován
jeden výherce tabletu – stala se jím dívka ze ZŠ ve
Velkém Šenově.
Akce se nám líbila, poznali jsme dost nového a zajímavého pro naše rozhodování, kam dál po základní
škole.
(Žáci IX. třídy)

Skupina žáků naší školy, kteří v červnu ukončí
povinnou školní docházku, jela na burzu škol do
Rumburka na Střelnici. Na tuto akci přijeli zástupci
středních škol, aby nám představili svou školu a její
obory. Cílem celé akce je pomoct nerozhodnutým
žákům, kam se vydat po základní škole. Některé
školy připravily také ukázku toho, čím se daný obor
zabývá – zhlédly jsme například módní přehlídku
nebo ukázku bojového umění v podání studentů varnsdorfské střední školy. Každá střední škola
měla svůj „stánek“, kde jsme mohli získat informace
o jednotlivých oborech. Většinou jsme zhlédli i jejich prezentaci a dostali jsme letáky s potřebnými
informacemi. Popovídali jsme si se zástupci škol i
s žáky či studenty a sbírali jsme poznatky o školách
a jejich oborech. Celá akce byla velmi dobře připravená a moc se nám líbila, všichni na nás byli milí
a laskaví.
(Petr Staněk IX. ročník)
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Připomínka
výročí revoluce
V předvečer 17. listopadu si i Krásná Lípa připomněla významný Den boje za svobodu a demokracii.
Sešli jsme se u Lavičky Václav Havla, kde proběhlo
krátké přivítání starostou města, zapálili jsme symbolicky svíčky a vzpomínka na tento den zazněla
v podobě krátkého proslovu z úst Martina Schulze.
Poté jsme se přesunuli do kulturního domu, kde
proběhl koncert hudebního vědce a klavíristy Pavla
Farského a Krásnolipského komorního sboru pod
vedením Mgr. Milana Sudka, v jejich podání jsme si
vyslechli skladby krásnolipského rodáka A. P. Heinricha a dalších regionálních autorů. Celým večerem
provázel Karel Jarolímek za pomoci našich žáků Kateřiny Vohradské a Františka Mikliana.

Tropical Island
Škola připravila pro své žáky nevšední nabídku – zájezd do Tropical Islandu v Německu. Tohoto zájezdu
se zúčastnilo celkem dvaatřiceti dětí, které prozkoumaly tento tropický ráj. Děti se vydováděly na nejrůznějších atrakcích, od bazénů, vířivek, gejzírů, vodopádů, skluzavek, divokých řek, přes deštný prales až po
nově zřízenou venkovní část Amazonii.
(Bubeníková, Hlavová)

Děti z naší školy
i školek sázely
stromy
Celkem pětatřicet vzrostlých stromů přibylo ve
čtvrtek 16. listopadu v Městském parku díky
dětem naší základní školy a mateřských školek. V průběhu celého dne se v parku střídaly
desítky dětí, ty větší pomáhaly s kopáním výsadbových jam těm nejmenším. Chuť do práce a pozitivní nálada byla samozřejmostí, přálo
i počasí. Děkujeme za pomoc!
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USNESENÍ
z 54. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13. 11. 2017
I. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 01/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2329/1 o výměře 1209 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP č. 1953-114/2017 nově
vzniklá p. p. č. 2329/13) za účelem výstavby rodinného domu
Petru Kisovi, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa za cenu
60 900 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru
900 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., 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 p. p. č. 580/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 54 – 02/2017
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 580/2 o výměře
912 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Ing. Jaromíru Otipkovi, bytem
Koulova 13/1563, Praha z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 580/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 54 – 03/2017
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 580/1 o výměře
1323 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Ing. Vladislavu Holému, bytem U Českého dvora 21, Plzeň z důvodu zachování pozemku
pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 282/3, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 54 – 04/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 282/3 o výměře 28
m2, k. ú. Vlčí Hora Nobilis Tilia s. r. o., se sídlem Vlčí Hora 147,
Krásná Lípa za cenu 2 800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
Prodej ideální 1/3 p. p. č. 518/3 a p. p. č. 521/1, vše k. ú.
Krásný Buk
Usnesení RM č. 54 – 05/2017
RM doporučuje prodej ideální 1/3 p. p. č. 518/3 a 1/3 p. p. č.
521/1, vše k. ú. Krásný Buk MUDr. Karlu Kuchařovi, bytem Prvního pluku 321/19, Praha 8 za cenu 361 133 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 54 – 06/2017
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 176/1 o výměře
2190 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Doc. Ing. Václavu Brabcovi,
CSc., bytem Havlíčkova 414, Roztoky z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 979 a p. p. č. 981, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 07/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 979 o výměře 723 m2
a p. p. č. 981 o výměře 984 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem
výstavby rodinného domu Stanislavu Huňáčkovi, bytem Pražská 3002/16, Teplice a Dominice Štichové, bytem Kytlice 120 za
cenu 107 560 Kč (do základní výměry 54 000 Kč, nad základní
výměru 40 560 Kč, porosty 13 000). Prodej bude realizován
podle oddílu I., 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 p. p. č. 979 a p. p. č. 981, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 08/2017
RM doporučuje ZM neschválit podle čl. 3 odst. 4 Postupu ve
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa prodej p. p. č. 979 o výměře 723 m2 a p. p. č. 981 o výměře
984 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Kateřině Šubrtové, bytem Tyršova 989/9, Krásná Lípa z důvodu prodeje jinému zájemci.
Prodej p. p. č. 979 a p. p. č. 981, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 09/2017
RM doporučuje ZM neschválit podle čl. 3 odst. 4 Postupu ve
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa prodej p. p. č. 979 o výměře 723 m2 a p. p. č. 981 o výměře
984 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Štěpánce Šubrtové, bytem Nádražní 90, Chrastava z důvodu prodeje jinému zájemci.
Výjimka z Postupu
Usnesení RM č. 54 – 10/2017
RM doporučuje ZM neschválit Ivě Stiborové, bytem Rooseveltova 714/9, Krásná Lípa výjimku z Postupu ve věci prodeje a
užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa ohledně
výše jistiny při prodeji části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa.
Vrácení kauce
Usnesení RM č. 54 – 11/2017
RM neschvaluje vrácení kauce 5 000 Kč Marku Hejnému, bytem
Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa.
Vrácení jistiny

Usnesení RM č. 54 – 12/2017
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 164 340 Kč Davidu
Polenovi a Věře Polenové Jurkiewiczové, oba bytem Hviezdoslavova 1636, Kladno.
Pronájem pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 54 – 13/2017
RM vyhlašuje záměr pronajmout od 1. 1. 2018 část p. p. č.
186/2 o výměře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 14/2017
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1086/3 o výměře 1260 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Mgr. Gabriele Karmanové, bytem Nemocniční 28, Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 551/2 , k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 15/2017
RM schvaluje pronájem p. p. č. 551/2 o výměře 400 m2, k. ú.
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Marcele Hanouskové, bytem Nemocniční 1090/4A, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 16/2017
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1168/1 o výměře 1000 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Tomáši Bónovi, bytem Vilémov u Šluknova 157.
Pronájem části p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 17/2017
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1168/1 o výměře 50 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jaroslavu Švorcovi,
bytem Rumburská 5, Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 1902/10, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 54 – 18/2017
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 1902/10 o výměře 345 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Petru Růžičkovi, bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa.
Prodloužení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 54 – 19/2017
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č.
2007/23/12 - 400 (nájemce Michaela Leginová, bytem Příčná
349/2, Děčín), kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12.
2022.
Vypuštění rybníka
Usnesení RM č. 54 – 20/2017
RM schvaluje Tomáši Dernerovi, bytem Dolní Podluží 325 vypuštění rybníku v Tyršově ulici (Hasičák - p. p. č. 1085, k. ú.
Krásná Lípa) za podmínky zajištění dozoru zástupců ČRS a nahlášení termínu vypuštění SDH Krásná Lípa.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 54 – 21/2017
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.
2016/25/26 - 268 na byt č. 5, Nemocniční 1148/12 s Květoslavou Kunstovou, bytem Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa, k 30.
11. 2017.
II. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 54 – 22/2017
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Byty - pronájem - byt č. 5, Nemocniční 1148/12 - Dům s
pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 54 – 23/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 1148/12 Jaroslavu Rojerovi, Pletařská 2, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 13, Nemocniční 1148/12 - Dům s
pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 54 – 24/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 13, Nemocniční 1148/12 v tomto pořadí:
1. Schmidová Jaroslava, Krásná Lípa - Krásný Buk 10,
2. Paulíčková Stanislava, Maxe Švabinského 2637, Most,
3. Seifertová Marie, J. Wolkera 421, Most.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 26, Nemocniční 1148/12 - Dům s
pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 54 – 25/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 26, Nemocniční 1148/12 v tomto pořadí:
1. Švorcová Ludmila, Frindova 924/8, Krásná Lípa,
2. Seifertová Marie, J. Wolkera 421, Most,
3. Paulíčková Stanislava, Maxe Švabinského 2637, Most.

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Udělení čestného občanství
Usnesení RM č. 54 – 26/2017
RM projednala návrh KČT Krásná Lípa udělit čestné občanství
města Krásná Lípa Ing. Janu Havelkovi, čestnému předsedovi
KČT a dlouholetému předsedovi Evropské asociace turistických
klubů.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou
kanalizační síť
Usnesení RM č. 54 – 27/2017
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:
- Rokos Filip - smlouva č. 2017/15/15 - 309,
- Bojčev Čavdar, Bojčevová Monika - smlouva č. 2017/15/15 310,
- Dohelský Petr - smlouva č. 2017/15/15 - 311,
- Novák Martin - smlouva č. 2017/15/15 - 312,
- Králíková Vondráčková Petra - smlouva č. 2017/15/15 - 313,
- Čech Jiří - smlouva č. 2017/15/15 - 314,
- Ihl Václav, Ihlová Margolzata - smlouva č. 2017/15/15 - 315,
- Dýsl Vlastimil, Dýslová Petra - smlouva č. 2017/15/15 - 316,
- Hájek Lubomír, Hájková Lenka - smlouva č. 2017/15/15 - 317,
- Neff David, Neffová Dominika, Procházková Yvona - smlouva
č. 2017/15/15 - 318,
- Janda Jiří - smlouva č. 2017/15/15 - 319.
Neschválení dotace na kanalizační přípojku
Usnesení RM č. 54 – 28/2017
RM neschvaluje poskytnutí dotace na připojení na veřejnou
kanalizační síť většinovému vlastníku domu č. p. 647, U Tiskárny, Krásná Lípa, firmě Supracredit s. r. o., Vrchlického 806,
Rumburk, z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu
pro rok 2017.
Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu,
fasády 2017
Usnesení RM č. 54 – 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:
- Uršitz Tomáš - plot - smlouva č. 2017/15/15 - 320,
- Roubíček Jiří - plot - smlouva č. 2017/15/15 - 321,
- Růžička Martin - plot - smlouva č. 2017/15/15 - 322,
- Mausová Renáta - fasáda - smlouva č. 2017/15/15 - 323,
- Kučera Ladislav - fasáda - smlouva č. 2017/15/15 - 324.
ASEKOL, a. s. - Dodatek č. 2
Usnesení RM č. 54 – 30/2017
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů č. 2015/49/15 - 343 s firmou ASEKOL, a. s., IČ
27373231, (č. smlouvy 00261459/STAC_KONT/2014V1 ze dne
19. 11. 2015), se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha, dle předloženého návrhu.
EKO servis Varnsdorf, a. s. - Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 54 – 31/2017
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/11/19 100 ze dne 24. 4. 2015, ceník služeb, platný od 1. 1. 2018.
Pro EKO Varnsdorf, s. r. o. - Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 54 – 32/2017
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2003/19/19 - 626, o
odběru a následnému využití recyklovatelných složek komunálního odpadu.
Kupní smlouva
Usnesení RM č. 54 – 33/2017
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek
uzavření Kupní smlouvy č. 2017/33/17 - 325 na dodání stroje
na likvidaci plevelů horkou vodou s firmou KIS plus, a. s., se
sídlem Želetická 305/3, Litoměřice, IČ 62738135, dle předloženého návrhu.
Přehled plateb místních poplatků za 1-9/2017
Usnesení RM č. 54 – 34/2017
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání
veřejného prostranství uhrazených v období 1 - 9/2017.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa
k 30. 9. 2017
Usnesení RM č. 54 – 35/2017
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům
města Krásná Lípa k 30. 9. 2017.
Dispoziční oprávnění k organizačním složkám města
Usnesení RM č. 54 – 36/2017

RM schvaluje dispoziční oprávnění provozního rozpočtu k organizačním složkám města dle upraveného návrhu.
8. rozpočtové opatření rozpočtu města
Usnesení RM č. 54 – 37/2017
RM schvaluje 8. rozpočtové opatření rozpočtu města dle předloženého návrhu.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 54 – 38/2017
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle
předloženého seznamu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení RM č. 54 – 39/2017
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o.
podání žádosti o dotaci z programu Integrace romské menšiny
2018 na projekt Klub Včelka 2018 od MŠMT.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení RM č. 54 – 40/2017
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o.
podání žádosti o dotaci na projekt Poradna v kostce z Programu Sociální služby I. do MAS Český sever.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace oprava
Usnesení RM č. 54 – 41/2017
RM schvaluje opravu usnesení RM č. 52-29/2017 z důvodu navýšení dotace takto: RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace
pro příspěvkovou organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na dofinancování sociálních služeb v roce 2017 z programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji - velká dotace 2017 ve výši
496 400 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – přijetí dotace
Usnesení RM č. 54 – 42/2017
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o.
přijetí dotace od Ústeckého kraje z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2018 – malá dotace ve
výši 105 520,94 Kč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 54 – 43/2017
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt - Rozvoj vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Krásná Lípa ve výši 1 294 734
Kč od MŠMT.
Opatření obecné povahy
Usnesení RM č. 54 – 44/2017
RM bere na vědomí průběh přípravy Opatření obecné povahy
podle § 33 písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a schvaluje podání žádosti o jeho vydání Městskému úřadu Rumburk dle předložené
přílohy.
Mzdový výměr
Usnesení RM č. 54 – 45/2017
RM schvaluje mzdový výměr Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa s účinností od 1. 11. 2017, dle předloženého
návrhu.
Platový výměr
Usnesení RM č. 54 – 46/2017
RM schvaluje v souladu s nařízením vlády ze dne 25. 10. 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů platový výměr RNDr. Ivaně Preyové,
ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 54 – 47/2017
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na
pracovní soustředění FS Dykyta, které se bude konat ve dnech
25. 11. a 26. 11. 2017.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na prosinec 2017
Usnesení RM č. 54 – 48/2017
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu
na měsíc prosinec 2017, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů z 52. RM
Usnesení RM č. 54 – 49/2017
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 52. RM.
III. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 6. 11. 2017,
- Zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze dne 7. 11. 2017,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 11.
2017.
Jan Kolář

Jana Drobečková
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