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Čtvrtek 29. března
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 565

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Rozpočet města je schválen, na investice
půjde 44 mil. Kč
V pondělí 12. března Zastupitelstvo města Krásná
Lípa projednalo a schválilo rozpočet na rok 2018.
Celkové výdaje budou 112 mil. Kč, z toho na investice půjde 44 mil. Kč. Vše je kryto vlastními, popř.
dotačními prostředky, nečerpáme žádný úvěr.
Minulou stavební sezonu jsme uzavřeli dokončením rekonstrukce a realizace energetických úspor
bytového domu Nemocniční č. 6 (zelený) a teplé
počasí umožnilo zdárně realizovat i opravu střechy
našeho domu v Krásném Buku č. 54. Zimní měsíce
nám poskytly trochu času na přípravu dalších investičních akcí pro letošní rok.
Největší investicí roku bude rekonstrukce a dostavba T-klubu nad sídlištěm v celkovém plánovaném
nákladu cca 10 mil. korun, kdy 9 milionů bude
hrazeno z dotace, kterou se nám podařilo získat.
Mládeží velmi využívané zařízení si modernizaci již
zaslouží.
Další velkou akcí bude zvýšení bezpečnosti v ulicích
Školní a Komenského, kdy dojde k úpravám komunikací, chodníků, parkovišť i celkového dopravního
režimu. V současné době finalizujeme podklady
a vlastní realizaci akce. Předpokládané náklady jsou
asi 6,5 mil. Kč.
Připravena je také výstavba nových moderních veřejných záchodků, které vestavíme do zadní části

Domu služeb s náklady cca 0,9 mil. Kč. V prostoru
vznikne i dobíjecí stanice pro elektromobily.
Dokončujeme také stavební dokumentaci pro přístavbu malého wellness centra u tělocvičny s předpokládanými náklady 4,5 mil. Kč. S podobným rozsahem počítáme i u první etapy úpravy prostranství
pod rybníkem Cimrák, kde postupně vznikne
víceúčelová sportovně rekreační zóna s parkovacími možnostmi. Pokud vše půjde dle předpokladů,
mohla by v druhé polovině sezóny začít i výstavba
chodníků na Varnsdorfské a Pražské ulici, na níž
právě podáváme žádost o dotaci. Zde očekáváme
náklady cca 2,1 mil. Kč.
V současnosti máme podané žádosti o dotaci na
výstavbu Muzea turistiky na náměstí a Rozhledny
Vápenka na Maškově vrchu. Máme také podanou
žádost na úpravu hřiště u T-klubu. V těchto dnech
podáváme žádosti o dotace na vybudování sběrného dvora TS (cca 12 mil. Kč), dále na obnovu památníku padlých (Lev v Městském parku) s náklady
0,7 mil. korun. Také máme podány 3 žádosti o podporu z programu Ministerstva životního prostředí
pro obce v národních parcích, v souhrnné částce
cca 4 mil. Kč. Zde jde například o výměnu svítidel
veřejného osvětlení v okrajových částech města za
moderní s tzv. LED technologií, o úpravu expozice

v Domě ČŠ a opravu městského orientačního systému.
Plánujeme i řadu menších oprav a investic do bytových i nebytových objektů města. Novou fasádu
dostane dům v Krásném Buku 54, dokončíme opravy interiéru Domu rybářů atp. Na opravy povrchů
místních komunikací máme připraveny 2 mil. Kč,
a na obnovu techniky pro naše Technické služby
počítáme s částkou 3,7 mil. Kč, především na nový
nakladač a traktor. Bohatou investiční činnost si
můžeme dovolit díky dlouhodobému úspornému
hospodaření, kdy jsme si dokázali vytvořit finanční
rezervy ve výši přes 30 mil. Kč. V kombinaci se získávanými dotacemi se pak naše možnosti ještě výrazně navyšují. Letošní rok tak bude pro radnici opět
velmi náročný.
Jan Kolář, starosta
Fotografie dokumentující současný stav sportovního areálu. V souvislosti s plánovanou
výstavbou malého wellness centra u tělocvičny se tak brzy může stát jednou z těch
„historických“. Na dalších dvou fotografiích
"tělocvična včera a dnes".
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SVOZ

Otevření turistické sezony

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 29. 3. / 12. 4.
Vlčí Hora, Zahrady: 9. 4. / 23. 4.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře
č. 5.

Letošní turistickou sezónu symbolicky otevřeme
v pátek 20. dubna představením nové turistické
trasy „Kyjov – Hřebec - Klenotnice – Kyjov“
připravené ve spolupráci České Švýcarsko, o. p. s.,
města Krásná Lípa, obce Doubice, Správy NPČŠ
a KČT Krásná Lípa. Sraz je u vstupu do Kyjovského
údolí ve 12:15 hod. (restaurace Na Fakultě).

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu

klepe na dveře

Připravena je atraktivní procházka v délce asi 5 km,
pro dopravu do Kyjova je možno využit autobus,
odjezd Krásná Lípa – náměstí 11:58 hod. směr
Doubice, ukončení akce je 15:00 hod. K návratu
zpět do Krásné Lípy lze využit autobus z Kyjova
v 15:15 hod.

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, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO, Od 1. 4. 2018 zimní svoz končí. 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

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: 723 255 954.

Kancelář senátora
za Děčínsko Zbyněk Linhart

Výroční členská schůze
krásnolipských rybářů
Sobotní dopoledne 24. března patřilo v Domě
rybářů rekapitulaci loňské a plánování letošní
činnosti rybářů z Místní organizace Českého
rybářského svazu Krásná Lípa. Přítomní si postupně
vyslechli zprávu o činnosti MO v roce 2017, zprávu
o kontrole a plnění rozpočtu 2017, zprávu dozorčí
komise a schválili také rozpočet na rok 2018.
Zároveň si členové MO zvolili nový výbor a dozorčí
komisi pro další období. V diskusi pak zaznělo
poděkování městu Krásná Lípa, s informacemi
z republikového rybářského dění vystoupil
jednatel Severočeského územního svazu ČRS ing.
Tomáš Kava a s poděkováním za spolupráci při
péči o majetek města, za činnost s dětmi a mládeží,
a také s informacemi o dění ve městě vystoupil

starosta města Jan Kolář.
Místní rybářská organizace čítá v současné době
135 členů, z toho 7 žen, 31 žáků vč. 4 děvčat. V rámci
činnosti bylo v loňském roce odpracováno 1 481
brigádnických hodin, především při údržbě a péči
o vodní plochy, ostraze revíru atd. Krásnolipští
rybáři také připravili několik akcí pro veřejnost,
které obdobně proběhnou i v roce letošním.
Celé jednání bylo velmi dobře připraveno, což
nebývá všude zvykem, jak přítomným potvrdil
krajský delegát ing. Kava. Zástupci našich
rybářů se aktivně zapojují jak do krajského, tak
i republikového dění.
Jan Kolář

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

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 h.
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!

Nabízíme k pronájmu nebytový
prostor v centru města
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor
v Masarykově ulici č. 16/1 o velikosti 54,02 m2 za
smluvní nájemné 2287 Kč/měsíc. Více informací
na MěÚ Krásná Lípa, Lada Hrnečková nebo Petr
Oliva, kancelář č. 11, tel.: 412 354 823, 777 938
653.

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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Velikonoční turnaj
v řecko-římském
zápase
V sobotu 17. března 2018 Zápas řecko-římský
Krásná Lípa pořádal tradiční Velikonoční turnaj.
V tělocvičně Sportovního areálu Českého Švýcarska
se sešlo 102 závodníků z dvanácti oddílů ČR. I přes
neúčast většiny zkušených zápasníků z domácího
oddílu, z důvodu nemoci, vybojovali převážně
nováčci pro Krásnou Lípu pět medailí – dvě stříbrné
a tři bronzové.

Krásnolipský Komorní
sbor koncertoval
v kulturním domě
V neděli 25. března všem přítomným v kulturním
domě odpoledne zpříjemnil Krásnolipský
komorní sbor velikonočním koncertem, který nám
připomněl blížící se velikonoční svátky a s nimi
i jaro.
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Lužičan v Moskvě
Ve dnech 8. – 13. března 2018 byla muzika
folklorního souboru Lužičan pozvaná moskevským
Českým centrem do Moskvy a Dubny. Během svého
pobytu absolvovali sérii tří produkcí a prohlídky
Moskvy a pracovišť českých pracovníků v Rusku.
První vystoupení se odehrálo 9. března v pivnici
Českého Domu v Moskvě. Zde se setkali se zástupci
Českého centra, Zastupitelského úřadu, českých
medií a kolegů ze Slovenské republiky a Ruska.
Atmosféra byla velice vřelá a podařilo se příjemně
zahájit celý pobyt.
Druhé vystoupení proběhlo v rámci zahájení
Roku stého výročí vzniku Československa na půdě
Spojeného ústavu jaderného výzkumu v Dubně.
Večerním představením vyvrcholil celodenní
program SUJV včetně Dne otevřených dveří ústavu
a přátelského hokejového zápasu s týmem ZÚ
Moskva. Program byl určen nejen pro místní českou
komunitu.
Třetí vystoupení proběhlo na Zastupitelském
úřadu v Moskvě v rámci prvního setkání celoroční
čtyřdílné série „Prezentace krajů České republiky“.
České centrum Moskva společně s místním
zastoupením CzechTourismu a Ekonomickým

oddělením ZU Moskva představilo ruské odborné
veřejnosti formou B2B setkání se zástupci
a jednotlivými institucemi Karlovarského,
Libereckého a Ústeckého kraje. Během setkání byly
představeny jejich významné značky s čs. tradicí,
pamětihodnosti, kulturní instituce a významné
kulturní události. Kulturní a méně formální
program slavnostně zahájil Chargé d´Affaires Petr
Kroužek. Představila se výstava „Národní park České
Švýcarsko“ fotografa Václava Sojky a večerem
provedla muzika folklórního souboru Lužičan
z podhůří Lužických hor.
Muzikanti Lužičanu, kterým hrou na cimbál pomohl
kolega Josef Přibyl z Jihlavy, si pro posluchače
a mnohdy také zpěváky připravili produkci, ve
které kromě písní Krásnolipska zazněly také
skladby z ostatních regionů Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska. FS Lužičan si velice váží pozvání do
Moskvy a velmi děkuje za neuvěřitelnou podporu
při svých vystoupeních všem divákům. Dále za
úžasné zážitky, podporu a péči všem pořadatelům
hlavně panu Havlíčkovi – řediteli Českého centra
Moskva a panu Dohnalovi ze Spojeného ústavu
jaderného výzkumu v Dubně.

Půlmilionová exekuce zrušena
Paní Eva i její manžel mají deset exekucí a dosud
je moc neřešili. Paní Eva v minulosti také přestala
platit nájem, její dluh na nájmu byl cca 50 tisíc Kč.
Paní Eva se s majitelem nemovitosti domluvila na
tom, že si u něj dluh za nájem odpracuje. Uzavřela
Dohodu o provádění úklidu. Majitel nemovitosti jí
však mzdu nevyplácel, ale nechával si ji na úhradu
dluhu, dostávala pouze stvrzenky. To až do této
chvíle bylo vstřícným krokem ze strany majitele
domu, ve kterém bydlela. Další exekuce neřešila.
Jejímu manželovi strhávali z důchodu 1500 Kč.
Paní Evě se nelíbilo, že jim přišla zpráva o navýšení
srážek z důchodu manžela. Chtěla se dozvědět
co to vlastně splácí. Oslovila dluhovou poradkyni
Kostky, která jí doporučila si pro začátek požádat
o výpis exekucí. Na výpisu se dozvěděla, že kromě
exekucí, o kterých věděla, má také exekuci za
nezaplacený nájem. Celkem její dluhy přesahovali
650 tisíc korun, a z toho dluh za neplacený nájem
a související poplatky činí 500 tisíc korun. Paní Eva
tvrdila, že tento dluh za nájem je již uhrazen. Pátrali
jsme tedy po dokladech od počátku exekuce.
Paní Eva dohledala část stvrzenek, a tak mohla
začít jednání jak s exekutorem, tak i s majitelem

nemovitosti.
Exekutor majitele nemovitosti
požádal o potvrzení těchto nových informací.
A opravdu majitel potvrdil, že paní Eva má dluh
již dávno zaplacený a další platbu už nepožaduje.
Exekutor tedy vydal nové oznámení o tom, že paní
Eva majiteli nemovitosti nic nedluží a vyčíslil pouze
náklady exekuce na částku necelých 38 tisíc Kč.
Celkem se dluh snížil o 462 tisíc Kč, a to jen díky
záměru paní Evy své dluhy řešit a aktivitě dluhové
poradkyně. Ostatní exekuce paní Eva splácí pomocí
nově nastaveného splátkového kalendáře, a jak
sama říká, velice se jí ulevilo.
Paní Eva je za tuto pomoc vděčná a dál s poradkyní
spolupracuje na své cestě z exekucí. Při řádném
placení podle nastaveného splátkového kalendáře
by se paní Eva mohla z celkových dluhů dostat za
4,5 roku. A její manžel bude z důchodu splácet
exekuce ještě 2 roky.
Kostka Krásná Lípa nabízí dluhové poradenství
díky finanční podpoře Evropské unie, dluhové
poradenství je poskytováno bezplatně.
Nováková Ivana, dluhový poradce, GSM 778 888
431, Kostka Krásná Lípa
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Poděkování

II. – IV. C na výstavě Mumie světa

Tímto chceme poděkovat našim pečovatelkám
DPS II (žlutý dům) Nemocniční 1156/16, Krásná
Lípa za jejich obětavou práci, a hezký přístup k nám
klientům DPS.
Je třeba připomenout, že práce pro seniory (mnoho
z nich vážně nemocných) není opravdu lehká.
A to jak po stránce fyzické, ale hlavně po stránce
psychické. Bohužel v naší společnosti tato náročná
práce není dostatečně finančně ohodnocená.
Přitom do budoucna se počítá s nárůstem občanů
v důchodovém věku, a tak to se bez pečovatelek
neobejde. Jen věříme, že jich bude dostatek.
obyvatelé DPS

Protože se ve třídách s inovativní výukou zabýváme
již od prvního ročníku vývojem života na Zemi,
vývojem lidstva a různými kulturami, nemohli jsme
si nechat ujít výjimečnou výstavu Mumie světa,
největší a nejucelenější sbírku mumií na světě.
Výstava nám přinesla fascinující poselství
o dávných kulturách a civilizacích. Měli jsme
možnost nahlédnout do života lidí z různých
dějinných epoch a oblastí světa včetně Evropy,
Jižní Ameriky nebo starověkého Egypta. Odhalili
jsme nečekaná tajemství o kulturách a civilizacích
dávno minulých, shlédli jsme originální mumie

a další artefakty ze světových muzeí. Dozvěděli
jsme se také o pohřebních rituálech jihoamerických
indiánů či o zapomenuté kryptě v Německu, která
uchovala těla celé šlechtické rodiny.
Z výstavy jsme všichni odjížděli v naprostém
úžasu, plní nových informací. A nás, vyučující,
velmi potěšila pochvala organizátorů výstavy, kteří
byli nadšení chováním dětí. Takto soustředěnou,
ohleduplnou, po informacích lačnící skupinu děti
prý na výstavě dlouho neměli.
Eliška Müllerová, Nela Hlavová, třídní učitelky

Pašijový betlém
se vystavuje
v Loretě Rumburk
V Loretě Rumburk se vystavuje ojedinělý pašijový
betlém. Velikonoční betlém znázorňuje biblické
vyprávění o utrpení Ježíše Krista. V Loretě
Rumburk jsou zastoupeny scény od modlitby
Ježíše v Getsemanské zahradě, přes bičování,
vysmívání, nesení kříže, ukřižování, Kristův hrob
a zmrtvýchvstání. Figurky z papíru pocházejí z tzv.
Tyrolského betlému. Doplňuje je architektura
Jeruzaléma, kterou v roce 2015 vyrobili žáci
výtvarného oboru Keramika Základní umělecké
školy Rumburk. Domky, brány a části hradeb
z pálené hlíny vytvořilo pod vedením třídní učitelky
Jitky Dvorské sedmnáct žáků ve věku 5 až 18 let.
Pašijový betlém je možné si prohlédnout v kapli
Panny Marie Lurdské v ambitu Lorety Rumburk od
úterý do soboty, v březnu od 9.00 do 16.00 hod.,
od dubna mezi 10.00 až 17.00 hod. Betlém se
vystavuje od 17. 3. do 19. 5. 2018.
Klára Mágrová

Nabídka:
1/ V rámci likvidace dědictví prodává JUDr.
Vratislav Makovec, notář v Děčíně, osobní
automobil značky Fiat Punto, hatchback,
obsah motoru 1424/čtyřdobý benzín. Rok
výroby 2000, barva oranžová metalíza,
najeto 250 000 km.
Kupní cena 11.600,-Kč.
Telefon 412 519 691, 607 057 979.
2/ V rámci likvidace dědictví prodává JUDr.
Vratislav Makovec, notář v Děčíně,
osobní automobil značky Suzuki Wagon
R, kombi, obsah motoru 996/čtyřdobý
benzín. Rok výroby 1999, barva bílá,
najeto 280 000 km.
Kupní cena 8.700,-Kč.
Telefon 412 519 691, 607 057 979.

Zajímavé srovnání - z kostela kdysi a dnes
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Otvírání studánek Město Krásná Lípa přijme zaměstnance
pramenů Křinice, na pozici „produkční, programový
v sobotu 31. března 2018

Odchod z Křinického náměstí je v 10 hodin, příchod
k pramenům v 11.15 a zahájení „Otvírání studánek“
v 11.30. Pohodová trasa v délce asi 8 km je vhodná
i pro rodiče s dětmi. S sebou nezapomeňte dobrou
náladu, uzeninu na opečení a něco na zahřátí. Akce
je určena pro členy klubu i veřejnost.

Program kina
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
pátek 6. dubna 2018 od 17:30 hodin
Pokračování populární animované série je opět plné
dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se
střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude
pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní
hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila
Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky
tomu se z nich staly tak trochu pohádkové celebrity.
Animovaný / dobrodružný / rodinný, film Rusko, 2016,
89 min., česká verze, mládeži přístupno, vstupné: 50,- Kč
Ewa Farna 10: Neznámá známá
středa 11. dubna 2018 od 18:00 hodin
Dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá mapuje
10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní
koncert. Kolem této události se také původně mělo
točit dějství celého dokumentu. V tomto období se
ale po dlouhých 10 letech zpěvačka nečekaně rozešla
se svým managementem a poslední singly si navíc
vydala pod vlastním vydavatelstvím. Postavila se více
na vlastní nohy a ze slečny se stihla stát vdanou paní.
Dokumentární / hudební, film Česko / Polsko, 2017, 72
min., mládeži přístupno, vstupné: 70,- Kč. Upozornění:
film v česko-polském znění s polsko-českými titulky

a kulturně-výchovný pracovník“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému
pobytu
• dosažení věku 18ti let
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
• ukončené úplné středoškolské vzdělání
• znalost práce na PC- word, excel, powerpoint, …
• samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost
• časová flexibilita
• dobré komunikativní a organizační schopnosti
• řidičské oprávnění skupiny B
• zkušenosti v kultuře, místní znalost, znalost cizích jazyků výhodou
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat:
• jméno a příjmení uchazeče
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka)
• kontakt e-mail, telefon
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč přiloží:
• strukturovaný životopis
• krátký motivační dopis
• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Nabízíme:
• nástup možný od ihned či dle dohody
• 6. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení
vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě ve znění pozdějších předpisů
• zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
• příspěvek na stravování
• po zapracování možnost navýšení platu, životní či penzijní připojištění, služební
mobilní telefon, příspěvek na dovolenou či zájmové aktivity,…
• možnost ubytování
Informace k obsahové náplni funkce:
Komplexní zajištění kultury ve městě, vč. vlastního provozu kulturního domu. Podrobnější
informace u tajemnice MěÚ.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení – Kulturně-výchovný pracovník – neotvírat“ do 11. 4. 2018 osobně do
podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa,
k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 Krásná Lípa.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ RUMBURK
Ve spolupráci s MěÚ Rumburka OÚ Staré Křečany
Pořádá v sobotu 5. Května 2018

STEZKU ODVAHY
XXXIX. ročník
K výročí
100 let republiky, 100 let Rumburské vzpoury, 130 let od založení KČT
Je to pěší turistická akce pro rodiče a prarodiče s dětmi v délce cca 8 km územím
CHKO Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko.
Na trase vlastní značení a kontroly s razítky.
V cíli táborák, pro děti medaile a diplomy za účast a sportovní soutěže
s cenami. Trampské písničky hraje skupina P. R. T.
Jednotné vstupné 20,- Kč
Start: Informační středisko „Ametyst“ Brtníky 7:30 - 10:00
Cíl: osada Kopec, turistická základna KČT Rumburk
Také letos samostatná trasa vhodná pro kočárky - 4,5 km
ZVEME VŠECHNY DĚTI Z MĚSTA RUMBURK A OKOLÍ

a

Z důvodu výluky ČD bude jezdit náhradní autobusová doprava
Účast na vlastní nebezpečí
Informace podá: Václav Provazník, tel. 737 703 502 a Přemysl Homolka, tel. 724 229 249

29. března 2018

USNESENÍ

strana 7

z 18. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 12. 3. 2018

Zprávu o plnění úkolů ze 17. ZM
Usnesení ZM č. 18 – 01/2018
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ze 17. ZM bez
připomínek.
Křinice, s. r. o. - Zpráva o hospodaření
Usnesení ZM č. 18 – 02/2018
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření Křinice Krásná
Lípa, s. r. o. za rok 2017 v předloženém znění.
Zamítnutí žaloby - projekt Kanalizace Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 03/2018
ZM bere na vědomí Rozsudek Krajského soudu v Brně
o zamítnutí žaloby města Krásná Lípa proti Rozhodnutí předsedy ÚOHS o porušení transparentnosti při
zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby
Kanalizace Krásná Lípa.
ZM bere na vědomí podání kasační stížnosti na
přezkum celé věci k Nejvyššímu správnímu soudu
v Brně.
Žaloba proti rozhodnutí FÚ - projekt Kanalizace
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 04/2018
ZM projednalo průběh daňového řízení ve věci údajného pochybení při realizaci veřejné zakázky na výběr
dodavatele stavby projektu „Kanalizace Krásná Lípa“
a schvaluje další postup dle přílohy.
10. rozpočtové opatření rozpočtu na rok 2017
Usnesení ZM č. 18 – 05/2018
ZM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu města
na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2018
Usnesení ZM č. 18 – 06/2018
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2018 v organizačním třídění a těchto celkových závazných ukazatelích
rozpočtu:
- příjmy celkem: 80 510 tis. Kč,
- provozní výdaje: 67 771 tis. Kč,
- kapitálové - účelově vázané výdaje se zapojeným
financováním: 43 857 tis. Kč,
- financování (vlastní zdroje): 31 118 tis. Kč,
dle předloženého návrhu.
Střednědobý výhled rozpočtu města
na roky 2019 - 2021
Usnesení ZM č. 18 – 07/2018
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na
roky 2019 - 2021 v předloženém znění.
Statut SF
Usnesení ZM č. 18 – 08/2018
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu.
Rozpočet SF
Usnesení ZM č. 18 – 09/2018
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2018.
Rekonstrukce kotelny
Usnesení ZM č. 18 – 10/2018
ZM schvaluje převod finančních prostředků do výše
dle rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2018 na
pořízení kotle včetně příslušenství a úprav s tím spojených společnosti Křinice Krásná Lípa, s. r. o.

Členské příspěvky
Usnesení ZM č. 18 – 11/2018
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na
rok 2018 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 26 450 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 390 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 13 912 Kč,
4) DSO Sever ve výši 17 425 Kč,
5) MAS Český sever ve výši 500 Kč.
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017
Usnesení ZM č. 18 – 12/2018
ZM schvaluje Roční zprávu města Krásná Lípa o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 v předloženém znění.
Pečovatelská služba 2018
Usnesení ZM č. 18 – 13/2018
ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou službu
pro rok 2018 z programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2018 od Ústeckého kraje ve výši
474 000 Kč.ZM schvaluje realizaci projektu.
Správa a údržba majetku města
Usnesení ZM č. 18 – 14/2018
ZM bere na vědomí Zprávu o správě a údržbě majetku
města předloženou Petrem Olivou, vedoucím OMCS.
Rozdělení dotací 2018 - schválení
Usnesení ZM č. 18 – 15/2018
ZM bere na vědomí výjimku z Dotačního programu na
podporu kulturní, sportovní a tělovýchovné činnosti
a práci s mládeží pro rok 2018 v souladu s bodem
9 tohoto dotačního programu v bodě 5, kterou
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schválila RM usnesením č. 59-28/2018 dne 19. 2. 2018.
ZM schvaluje rozdělení dotací v souladu s Dotačním
programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2018
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle
předloženého návrhu.

Prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 25/2018
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú.
Krásná Lípa dle předloženého návrhu Ivanu a Ivaně
Zimovým, oba bytem Nemocniční 30, Krásná Lípa
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.

Dotace 2018 - neschválení
Usnesení ZM č. 18 – 16/2018
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní,
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro
rok 2018 dle přílohy.

Prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 26/2018
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu Gerhardu a Emilii
Neumannovým, oba bytem Nemocniční 28, Krásná
Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby
města.

Terénní práce 2018
Usnesení ZM č. 18 – 17/2018
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Amari – terénní práce 2018 - od Úřadu vlády ČR ve výši
300 000 Kč. ZM schvaluje realizaci projektu prostřednictvím Kostka Krásná Lípa p. o. za podmínky dodržení metodiky.
Dodatek č. 2 zřizovací listiny
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 18 – 18/2018
ZM schvaluje dodatek č. 2 Úplného znění zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2018
Usnesení ZM č. 18 – 19/2018
ZM schvaluje jednorázové navýšení neinvestičního
příspěvku na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa pro rok 2018
v celkové výši 46 880 Kč.
Prodej p. p. č. 375/2 a části p. p. č. 1074/1, vše k. ú.
Krásný Buk
Usnesení ZM č. 18 – 20/2018
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 375/2 o výměře 53 m2
a části p. p. č. 1074/1, vše k. ú. Krásný Buk za účelem
zřízení zahrady Jaroslavu a Evě Andertovým, oba
bytem Krásný Buk 18, Krásná Lípa z důvodu zachování
pozemků pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 1460, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 18 – 21/2018
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1460, k. ú. Vlčí
Hora za účelem zřízení zahrady MUDr. Hedvice Hozákové, bytem U Kříže 633/26, Praha z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 2144/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 22/2018
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2144/1, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Liboru a Janě
Hercíkovým, oba bytem Pražská 1118/87, Krásná Lípa
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 56, p. p. č. 54/2 a p. p. č. 60, vše k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 18 – 23/2018
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 56 o výměře 2363 m2,
p. p. č. 54/2 o výměře 191 m2 a p. p. č. 60 o výměře
3226 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem
zřízení zahrady Janu Hájkovi, bytem V Podhájí 251/10,
Rumburk z důvodu zachování pozemků pro potřeby
města.
Prodej části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1,
vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 18 – 24/2018
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1184/2 a části p. p.
č. 1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady
Janu a Jindřišce Benátským, oba bytem Nad údolím
126, Řež - Husinec z důvodu určení pozemků pro
výstavbu.

Prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 27/2018
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1355/6, k. ú.
Krásná Lípa dle předloženého návrhu Jaroslavě Bydžovské, bytem Nemocniční 36, Krásná Lípa z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 2257 a p. p. č. 2259/3, vše k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 28/2018
ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 17-37/2017
ze dne 11. 12. 2017 o prodeji p. p. č. 2257 a p. p. č.
2259/3, vše k. ú. Krásná Lípa spočívající ve změně kupujícího z manželů Evy a Petra Procházkových, bytem
Malátova 14, Krásná Lípa na Evu Procházkovou, bytem
Malátova 14, Krásná Lípa.
Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 18 – 29/2018
ZM ruší usnesení ZM č. 16-14/2017 ze dne 11. 9. 2017
o prodej části p. p. č. 567, k. ú. Vlčí Hora Petru a Ireně
Malíkovým, oba bytem Bělohorská 150/257, Praha
z důvodu odstoupení žadatelů.
Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 18 – 30/2018
ZM ruší usnesení ZM č. 17-36/2017 ze dne 11. 12.
2017 o prodeji části p. p. č. 1789/1, k. ú. Krásná Lípa
Danielu Zhánělovi, bytem Skalní 232/11, Rumburk
z důvodu odstoupení žadatele.
Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 18 – 31/2018
ZM ruší usnesení ZM č. 17-32/2017 ze dne 11. 12.
2017 o prodeji části p. p. č. 441/2, části p. p. č. 441/10,
části p. p. č. 439/1 a části p. p. č. 440, vše k. ú. Krásná
Lípa Josefu a Tereze Bedrníčkovým, oba bytem Rybniště 252 z důvodu odstoupení žadatelů.
Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 18 – 32/2018
ZM ruší usnesení ZM č. 16-15/2017 ze dne 11. 9. 2017
o prodeji části st. p. č. 139 a části p. p. č. 1422/2, vše k.
ú. Vlčí Hora Haně Tokáčové, bytem Teplická 526, Bílina
z důvodu nezájmu žadatelky.
Dittrichova hrobka
Usnesení ZM č. 18 – 33/2018
ZM neschvaluje využití nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění předkupního práva k odkoupení tzv. Dittrichovy hrobky,
budovy bez čp/če, stavba občanské vybavenosti,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.
60000 pro k. ú. Krásná Lípa, za cenu v místě a čase
obvyklou.
Farská kaple - Usnesení ZM č. 18 – 34/2018
ZM schvaluje záměr odkoupit část pozemku p. p. č.
413 k. ú. Kyjov pod Farskou kaplí za cenu stanovenou
znaleckým posudkem od podniku Lesy ČR.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení ZM č. 18 – 35/2018
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene

služebnosti č. 2018/16/15-65 na umístění části mostku KL-16 u Domu rybářů na pozemku č. 3051/2, k.
ú. Krásná Lípa se společností Povodí Ohře s. p., IČ
70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení ZM č. 18 – 36/2018
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
- služebnosti č. 2018/16/15-66 na zemní kabelové
vedení NN v ulici Smetanova se společností ČEZ
Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín.
Schválení výjimky z pravidel Dotačního programu
na podporu na výstavbu RD
Usnesení ZM č. 18 – 37/2018
ZM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního programu
na podporu výstavby RD manželům Železným, spočívající v prominutí předložení kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu, prokazujícího dokončení
stavby RD.
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD
Usnesení ZM č. 18 – 38/2018
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/15/1579 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa
na rok 2018 pro Dotační program na podporu výstavby rodinných domů s manžely Janem a Vladislavou
Železnými, oba bytem Polní 1191/19, Krásná Lípa.
Dotační program na podporu výstavby rodinných
domů
Usnesení ZM č. 18 – 39/2018
ZM schvaluje Dotační program na podporu výstavby
rodinných domů, který byl přizpůsoben aktuálnímu znění zákona č. 183/2006 Sb. a současně ruší
Dotační program na podporu výstavby rodinných
domů schválený dne 13. 6. 2016 usnesením ZM č.
10-40/2016.
Žádost o změnu Územního plánu
Usnesení ZM č. 18 – 40/2018
ZM se seznámila s žádostí o změnu Územního plánu
od Olega Chugunova, Janáčkovo nábř. 157/53, Praha
5, a doporučuje zabývat se žádostí až v rámci vyhodnocování uplatňování územního plánu po uplynutí
čtyřleté zákonné lhůty od pořízení Územního plánu.
Dodatek ke smlouvě
Usnesení ZM č. 18 – 41/2018
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2010/49/29 356 „O spolupráci při zabezpečování požární ochrany“
s Obcí Doubice, se sídlem Doubice 50, Doubice,
IČ 47274212, dle předloženého návrhu.
OZV 1/2018
Usnesení ZM č. 18 – 42/2018
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Krásná Lípa č. 1/2018 požární řád.
Podpora malého rozsahu (de minimis)
Usnesení ZM č. 18 – 43/2018
ZM bere na vědomí přehled čerpání podpory malého
rozsahu (de minimis) k 2. 3. 2018.
Diskuze členů ZM
Usnesení ZM č. 18 – 44/2018
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které
vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) Ozvučením kašny na náměstí,
b) Upozornit Správu a údržbu silnic na kritický stav
silnice u Slávie a na Vlčí Hoře,
c) Řešit každodenní pohyb fekálních vozidel ŠČVaK
Děčín na ČOV v Krásném Buku.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Richard Nagel,
Miroslav Řebíček
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