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Čtvrtek 21. března 2019
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 586

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Proběhlo 3. zasedání Zastupitelstva
města Krásná Lípa
Čtyři desítky bodů včera čekaly na projednání krásnolipskými zastupiteli. Ti se na své třetí jednání ve
volebním období dostavili v téměř kompletním
počtu. Kromě obvyklých formálních záležitostí, je
na úvod jednání čekalo projednání několika zpráv.
Ty se týkaly plnění úkolů, činnosti MěÚ, výsledků
finančních kontrol za loňský rok a kulturních aktivit
za rok 2018. Všechny zprávy byly bez výhrad schváleny. Následovala zpráva o činnosti České Švýcarsko, o. p. s., jíž je město spoluzakladatelem, přednesená novým ředitelem společnosti Tomášem
Veselým. Shrnutí dosavadních aktivit společnosti,
průběh realizovaných projektů a výhled rozsahu
činností a personálního nastavení do dalšího období, vyvolalo poměrně rozsáhlou diskusi zastupitelů
a přítomného ředitele NP České Švýcarsko Pavla
Bendy, nad potřebou zajištění finančních prostředků na fungování společnosti. Fungování společnosti je v současnosti sanováno především dotacemi od zakladatelů (Ústecký kraj 2 mil. Kč, 0,8 mil.
Kč město Krásná Lípa a Správa NP ČŠ 199 tis. Kč).
Další příjmy tvoří vlastní ekonomická činnost a příjmy z dotací z EU a jiných zdrojů, ty však postupně
významně klesají. Z pohledu města je financování
společnosti s ohledem na vytvářené produkty, činnosti a z nich vyplývající benefity mezi zakladateli
nevyvážené. Správa NP, slovy ředitele uvedla, že nehodlá svůj příspěvek na fungování společnosti pro
další období zvyšovat, případně bude financovat
jen aktivity, které bude považovat z hlediska NP za
vhodné a prospěšné. Před zakladateli společnosti
tedy stojí zásadní rozhodnutí jak dál. Pro fungování
společnosti v současném rozsahu je potřeba najít
další zdroje ve výši minimálně 2 mil. Kč. Dále bylo
zastupitelstvem schváleno 3. rozpočtové opatření
města. Za zmínku stojí navýšení výdajů o 500 tis. Kč
na přípravu projektových dokumentací na zřízení
veřejných odběrných míst pitné vody v okrajových
částech města a 500 tis. na opravu fasády Kulturního domu. Navýšení je kompenzováno z přebytků
loňského hospodaření.
Následovalo projednání Návrhu klidových území
NP České Švýcarsko. Po obsáhlé, dlouhé a místy
vzrušené diskusi zastupitelé návrh odmítli odsouhlasit (15 hlasy) s tím, že požadují souběžné
projednání s dokumentem Zásady péče o NP ČŠ
a závazné vyhrazení sítě značených turistických
tras, hipotras, cyklotras a horolezeckých cílů v dotčeném území. Zároveň ZM vyjádřilo nesouhlas se
způsobem a průběhem projednávání nových doku-

mentů Správy NP v souvislosti s novelizací zákona
č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny.
Zároveň pověřili radu města dalším jednáním.
Následně zastupitelé rozhodli o prodeji bytového
domu v Pražské ulici 450/48 za cenu 2,7 mil. Kč a s
podmíněnou investicí 300 tis. Kč (zajištěno směnkou) do topného systému v objektu. V dalším bloku
byla projednána sada usnesení o prodeji pozemků,
z nichž se část opět týkala podpory individuální
bytové výstavby. Dále zastupitelé odmítli návrh na
vydání obecně závazné vyhlášky (OZV) o úplném
a celoročním zákazu používání zábavné pyrotechniky na území města s tím, že vymáhání dodržování a případné sankcionování jejího nedodržování
je v zásadě nereálné. Případné výrazné omezení
používání zábavné pyrotechniky by bylo vhodné
upravit zákonem. Shoda zavládla na významné roli
osvěty, která se v této oblasti objevila na přelomu
loňského roku ze strany ochrany přírody a zvířat.
Zastupitelé rozhodli o přijetí dotace na podporu
sociálních služeb od Ústeckého kraje ve výši 567
tis. Kč. Dotace se týká především služeb poskytovaných našim seniorům v domech s pečovatelskou
službou. V dalším bodu pak zastupitelé projednali
a schválili po krátké diskusi návrh na rozdělení dotačních prostředků z dotačního programu města na
podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti
a práci s mládeží. Organizacím a spolkům bylo na
činnost a akce rozděleno 640 tis. Kč. Další podporou
je pak bezplatné poskytnutí sportovišť, kulturního

domu a dalších prostor. Město zároveň bezplatně
poskytuje asistenci a pomoc Technických služeb.
V závěru jednání pak zastupitelé schválili plán
kontrolních akcí finančního a kontrolního výboru
zastupitelstva. Kontroly se např. zaměří na plnění
úkolů vyplývajících z jednání ZM, na dodržování
podmínek a uplatňování dotačního programu na
výstavbu rodinných domů, programu na podporu
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci
s mládeží a dotací na připojení na veřejnou kanalizační síť atd. Základní škole a Mateřské škole, p. o.
byl převeden do správy wellness areál a několik pozemků pro zřízení veřejného sadu starých ovocných
odrůd v ulici El. Krásnohorské. V diskusi zastupitelů
pak zazněla výhrada ke zrušení výstražné sirény
v areálu Technických služeb s tím, že by mohla být
snížena kvalita informovanosti hasičů. Situace bude
prověřena, v současnosti je informovanost zajištěna prostřednictvím sirény na objektu ŠD, varovným
informačním systémem (městský rozhlas) a kontaktním telefonním systémem IZS na mobilní telefony a maily. Zastupitelé byli informováni o brzkém
otevření wellness areálu a T- klubu s tím, že bude
zorganizována společná prohlídka obou objektů.
Zároveň byla poskytnuta informace o průběhu záchrany hrobky rodiny Dittrich, kdy např. v rámci mediální podpory probíhá výstava v reprezentativních
prostorách Senátu. Další řádné jednání je naplánováno na 10. 6. 2019.
Jan Kolář, starosta
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
28. 3. / 11. 4.
Vlčí Hora, Zahrady: 25. 3. / 15. 4.
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, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2018 začíná tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO, Od 1. 4. 2019 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

Starostové Šluknovska
jednali v Krásné Lípě
V krásnolipském pivovaru Falkenštejn se v pátek
8. března 2019 sešli starostové měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Jednání se zúčastnil
i senátor za volební obvod Děčín Zbyněk Linhart.
Na programu druhého jednání ve volebním období
2018-2022 byla především problematika zaměstnávání osob z evidence nezaměstnaných, prostřednictvím programu tzv. veřejně prospěšných prací
(VPP). O nedostatku financí, nastavení podmínek
a systémových nedostatcích v nastavení programu
starostové diskutovali s ředitelem Odboru zaměstnanosti GŘ Úřadu práce ČR Mgr. Janem Karmazínem, ředitelem ÚP Děčín Mgr. Vlastislavem Hlaváčem a s Dagmar Peterkovu, ředitelkou pobočky ÚP
Rumburk. I přes současnou nízkou míru nezaměstnanosti jsou na ÚP v Rumburku evidovány stovky lidí, řada z nich dlouhodobě. Konkrétně např.
z Krásné Lípy je to 111 osob, podmínky pro zařazení
do VPP splní pouze 14 osob (z toho 5 má překážky
v práci), takže do práce bude zařazeno max. 9 osob.
Vyčleněné finanční prostředky však budou cca na
5-7 osob. Stejná situace je v ostatních obcích. Tedy
drtivá většina evidovaných bude státem podpořena státem prostřednictvím jiných sociálních dávek,
bez nutnosti jakékoliv pracovní aktivity. Ze strany
starostů zazněla řada poznatků, výhrad, ale i námětů na zefektivnění programu. Stejně tak k v zásadě
nefungující Veřejné službě. Není však v kompetenci
ÚP kritizované nedostatky zásadně změnit, starostové se tedy s problematikou obrátí (s podporou
senátora Z. Linharta) přímo na MPSV ČR.

Dalšími diskutovanými tématy byly:
• Severočeská vodárenská, a. s. – nominace zástupce regionu do Dozorčí rady společnosti
• Situace v recyklaci odpadů – kolabující systém
třídění plastů v ČR
• MAS Český Sever – předání zpracovaného Komunitního plánu Šluknovska
• Informace k Lužické nemocnici a účast starostů
na dalším vyjednávání
• Informační tabule k měření rychlosti na Studánce – stav povolovacího procesu
• Poškozování obecních komunikací v důsledku
likvidace kůrovcové kalamity v lesích okolo obcí
• Nominace zástupců Sdružení do Svazu měst
a obcí ČR a Rady Euroregionu Nisa
• Personální stavy Policie ČR v regionu a signály
o chystané reorganizaci v území
• Dojezdové časy záchranky v severní části regionu v průběhu střídání směn – nedodržení zákonných intervalů
• Zachování rychlíkového spojení Kolín – Rumburk – pozitivní změna stanoviska po naší intervenci na Ústeckém kraji
Na závěr jednání proběhla volba nového vedení Sdružení. Předsedou byl na další 4 roky zvolen
starosta Krásné Lípy Jan Kolář, místopředsedy jsou
Roman Forfera, starosta Rybniště a Robert Holec,
starosta Dolní Poustevny. Starostové současně
poděkovali dosavadnímu předsedovi Michalovi
Majákovi, starostovi Jiříkova, za odvedenou práci
v minulém období. Další jednání je naplánováno
na červen a bude se konat ve Starých Křečanech.
Jan Kolář

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let
Dluhové poradenství
PO - PÁ 8:00 - 13:00
novakova@komunitnicentrum.com hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
telefon 774 020 265
Pracovní a kariérové
Osobní asistence
poradenství, Retrostipendia
Domácí péče o seniory
novakova@komunitnicentrum.com
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
telefon 777 925 302
Sociálně aktivizační služby
Komunitní práce
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 925 302

Kancelář senátora za Děčínsko Zbyněk Linhart

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

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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Dotace pro aktivní spolky
Zastupitelstvo města Krásná Lípa schválilo na svém
3. jednání dne 11. března 2019 rozdělení dotací neziskovým organizacím ve městě (spolkům) v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní,
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží
pro rok 2019. Celkem se rozdělilo 640 000 Kč. Je to
více než v letech minulých, a to o 26 tis. Kč více než
v roce 2018, z toho byla schválena dotace 355 tis. Kč
na akce a 285 tis. Kč na činnost.
Spolky žádaly dohromady o dotaci ve výši 948 060
Kč, kdy na dotační program zastupitelstvo města
schválilo částku 640 000 Kč. Je tedy zřejmé, že prostředků na podporu nebude dle požadavků spolků
nikdy dost a ne každý žadatel bude spokojený, což
bylo zřejmé i na jednání březnového zastupitelstva

města.
Město Krásná Lípa dlouhodobě podporuje spolky
ve městě nejen finančně. Spolky mají možnost využívat za určitých podmínek bezplatně prostory kulturního domu, mají technickou podporu na akcích,
město spravuje fotbalové hřiště, včetně zázemí
a jeho údržby, TJ využívá sportovišť…
Spolková aktivita je v našem městě bohatá a jsme
rádi, že můžeme pomáhat jak finančně, tak materiálně, tak lidskými zdroji, prostě pomocnou rukou
a spolupodílíme se tak na aktivním dění ve městě.
Všichni cítíme, že aktivita spolků je pro naše město
velkým přínosem a podporu si zaslouží.
Lucie Hanková

Fotbalové hřiště se nachází v jihozápadní části města. Tento areál se skládá z jednoho velkého travnatého a jednoho menšího tréninkového hřiště. Dále zde jsou kabiny se sociálním zařízením pro hráče, kancelář správce
a zastřešená tribuna.

V kulturním domě se mluvilo
o sexu, převážné nevážně
Téměř vyprodaný sál kulturního domu v sobotu 16.
března uvítal MUDr. Radima Uzla, který do Krásné
Lípy přijel s pořadem „O sexu převážně nevážně
aneb o intimních slastech a strastech s MUDr. Radimem Uzlem a písničkářem Pepou Štrossem“,
kterého navíc na kytaru doprovázel jeho syn Matěj.
Večer s humorným, leckdy i poučným, vyprávěním,

s vtipy, písničkami i odpověďmi na divácké otázky
utekl jako voda. Soudě podle potlesků, spontánních v průběhu večera i závěrečného, kterým si
publikum vytleskalo přídavek, to byl pro mnohé,
ne-li pro všechny, příjemně strávený čas s tématem
o kterém se nejen hodně mluví…

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. 2019.
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!

Městská knihovna
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.:
412 354 837
Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý: 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek: zavřeno

Asistent prevence kriminality

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

Veřejné projednání návrhu
nových klidových území
Národního parku ČŠ
se v Krásné Lípě uskuteční ve čtvrtek 28. března
2019 od 17.00 v Domě Českého Švýcarska. Na
programu je představení návrhu klidových území,
vypořádání došlých připomínek a diskuze. Bližší
informace k návrhu zonace najdete na webu Správy
NPČŠ: www.npcs.cz/klidova_uzemi
Kontakty na Správu NPČŠ: e-mail: n.park@npcs.cz,
tel: 412 354 050.
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Jarní koncert Krásnolipského
komorního sboru
V neděli 10. března se sbor vrátil ze svého
pravidelného soustředění a ještě v ten den
odpoledne vystoupil v našem kulturním
domě. Vzhledem k tomu, že je jaro za dveřmi,
stalo se i námětem celého koncertu. Od obou
moderátorů jsme se dověděli mnoho zajímavého
o velikonočních svátcích. Některé informace nám

nebyly neznámé, ale připravili si pro nás i „kontrolní“
otázky, se kterými jsme si mnohdy nevěděli rady.
Přestože za okny kina počasí k procházce nelákalo,
díky krásným melodiím a školeným hlasům všech
interpretů jsme strávili příjemné jarní odpoledne.
Alena Starostová

Série výletů
od společnosti
Northern Hikes
Poslední ze zimních výletů pro aktivní seniory se
uskutečnil ve středu 6. března a vedl na Bastei. Jde
o šestý výlet se společností Northern Hikes s.r.o.
během kterých letos krásnolipští senioři navštívili
nejen Bastei, ale podívali se také do Bad Schandau,
sklárny v Lindavě a pivovaru ve Cvikově. Děkujeme.

Ženy z Vlčí Hory
a Zahrad se umí
bavit i bez hospody

Dětský karneval v kulturním domě
Druhá březnová sobota patřila v krásnolipském kině
dětem a jejich maskám. Kreativní rodiče vytvářeli
doma pro své ratolesti masky plné fantazie. Vidět
jsme mohli kouzelníky, princezny, berušky a další
zvířátka i hrdiny dětských filmů a pohádek. Po
příchodu na sál na malé návštěvníky čekala spousta
zábavy. Všichni se nadšeně účastnili mnoha her

a soutěží, které pro ně připravil moderátor Mirek
Vais. Děti se zapojily ve velkém kolektivu a někteří
si zde našly i nové kamarády. Odpoledne plné her
a tanečků příjemně uběhlo a to i díky hudebnímu
doprovodu Jirky Koubka. Ze zaplněného sálu
všichni odcházeli spokojení a s úsměvem ve tvářích.
Alena Starostová

Babinec z Vlčí Hory a Zahrad pořádal jako každý
rok masopustní průvod masek. I když pršelo,
sněžilo a byl velký vítr, sešlo se v úterý 5. 3. 2019 na
rozcestí v Zahradách 11 masek a šly průvodem přes
vesnici do čajovny Nobilis Tilia. Tam už nás čekal
zbytek žen i s hudbou pana Sudka. Ženy si přinesly
občerstvení, které si samy uvařily a upekly a při kávě
a čaji z čajovny jsme se bavily a ještě si i zazpívaly.
Celkem se nás sešlo 22.
Vlasta Vadinská

21. března 2019
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Beruškový karneval
V úterý 5. března 2019 se od 9:30
hod. v podkroví školní družiny
v mateřském centru Beruška konal
dětský karneval. S ohledem na
věk malých dětí byly nachystány
stanoviště s různorodými úkoly, které
měly děti s pomocí svých maminek
splnit a k závěru karnevalu dostaly
sladkou odměnu a balonek. Děti
si na základě jednotlivých úkolů
vyzkoušely
jemnou
motoriku,
logické myšlení, soustředěnost
a svůj talent ke sportovním hrám.
Měly za úkol přeskákat obruče,
poskládat puzzle, postavit kostky
od největší po nejmenší krychli,

pochytat neposedné rybičky zpátky
do rybníčku, trefit se kroužky na tyč,
srazit všechny kuželky k zemi, přelézt
lavičku, projít se po schodech, přelézt
žebřík, prolézt tunelem a vše zakončit
jízdou po klouzačce. Děti a jejich
maminky si vedly skvěle, k zábavě
a k tanci hrála dětská disco hudba.
Karneval navštívila beruška Amálka,
motýlek Nikolka, pejsek Theodorek,
čertík Tomášek, Mojmírek, žirafa
Ondrášek a sob Matýsek. Děkujeme
všem za účast a budeme se na vás
opět těšit v příštím roce na dalším
Beruškovém karnevalu.
Michala Kobajová

Divadelní soubor Hraničář
zaplnil sál kulturního domu
V pondělí 4. března nás divadelní
soubor Hraničář pozval na svou hru
o mezilidských vztazích Na Zlatém
jezeře. Příběh vypráví, jak je někdy
těžké vyslovit své myšlenky a pocity
tak, abychom někoho nezasáhli.
Pojednává o lásce na sklonku života,
o potřebě mít k někomu blízko,
hledání cesty k vlastnímu otci a touze
najít v duši klid. Herci nám mistrně
předvedli, jak tyto složitosti života
uchopit a mít je pevně ve svých
rukách. Alena Winterová a Zbyněk
Pražák jako stárnoucí manželé
Ethel a Norman laskavě přijali
nevlastního syna své dcery Billyho,
kterého na krásnolipském jevišti
velmi přesvědčivě zahrál Matyáš

Posselt. Prázdninový pobyt u Zlatého
jezera byl hned pro všechny aktéry
velmi příjemný, staří manželé touto
změnou dostali novou energii.
Ke konci prázdnin se vrátila jejich
dcera Chelsea, do které se vcítila
členka souboru Jana Veselá, z cesty
po Evropě a prozradila jim, že se
provdala za Billyho otce, ve hře ho
ztvárnil Jaromír Rauch. Chelsea
se vrátila nejen z cesty po starém
kontinentu, ale našla si konečně
i cestu ke svému otci. Zaplněný sál
kulturního domu všechny herce za
jejich výkony odměnil bouřlivým
potleskem.

Město patřilo masopustním maškarám
Předáním symbolického klíče od města místostarostou a senátorem Zbyňkem
Linhartem byl odpoledne v sobotu 2. března na Křinickém náměstí zahájen letošní
masopust. Průvod se pak vydal na tradiční obchůzku městem, z které se vrátil
zpět na náměstí do restaurace hotelu Beseda, kde veselí pokračovalo vepřovými
hody. Tradiční masopust i letos pořádaly krásnolipské folklorní soubory Lužičan
a Dykyta.

Alena Starostová

Prodej pohledávky

Učitelé budou slavit
Ve čtvrtek 28. 3. současně s připomínkou narození J. A. Komenského – učitele
národů, budou slavit svůj svátek všichni pedagogové. Za jejich záslužnou
a nelehkou práci, která je spíše posláním a vyžaduje hodně trpělivosti, lásky
k dětem a touhy předat vědomosti a znalosti jim jménem Společenské komise
a vedení města přejeme mnoho neutuchajícího elánu a chuti do dalších
učitelských let, neboť vždy platilo a platí, že škola je základ života a učitelé tam
hrají nezanedbatelnou úlohu. Hodně zdaru ve Vaší další práci, vážíme si Vás.

V rámci likvidace dědictví po Lence Králové, narozené 3. 5. 1963, posledním
trvalým pobytem Krásná Lípa, Vyhlídky 922/22, zemřelé 14. 3. 2015, prodává
JUDr. Vratislav Makovec, notář se sídlem v Děčíně, pohledávku zůstavitelky
Lenky Králové plynoucí z titulu pravomocného směnečného platebního
rozkazu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 8. 2007, číslo jednací
24 Sm 257/2007-8, který nabyl právní moci dne 24. 8. 2007, ve výši 123.100,- Kč
s úrokem ve výši 6 % z částky 123.100,- Kč od 17. 2. 2017 do zaplacení, včetně
nákladů soudního řízení v částce 39.227,70 Kč. Kupní cena za prodej pohledávky
činí 15.000,- Kč. Žadatelé se mohou přihlásit osobně v kanceláři notáře na
adrese Děčín, Děčín I-Děčín, U Plovárny 438/3, v úředních hodinách pondělí až
čtvrtek 8-12 hodin a 12.30-16 hodin nebo v pátek 8-12 hodin a 12.30-15 hodin
nebo telefonicky na číslech 412 519 691, 607 057 979.
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Upozornění
z městského úřadu
V úterý 26. března 2019 do 10:00 a ve
čtvrtek 28. března 2019 celý den bude
pokladna MěÚ Krásná Lípa z technických
důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Podpora
pečovatelské služby
v roce 2019
Město Krásná Lípa zajišťuje terénní pečovatelskou
službu pro občany města Krásná Lípa již od roku
2007. Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00
do 15:30. Po této hodině a o víkendech či svátcích
dle dohody.
Posláním pečovatelské služby je poskytovat
komplex terénních pečovatelských služeb
obyvatelům žijícím na území města Krásná Lípa.
Jedná se o seniory či osoby s tělesným postižením
a poskytnutí služby jim umožní zachovat si
v maximální možné míře svůj dosavadní způsob
života a oddálí nutnost ústavní péče.
Služba je zacílena na:
• seniory, kteří z důvodu zhoršení zdravotního
stavu potřebují pomoc jiné osoby při péči
o sebe, svou domácnost a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím,
• osoby s tělesným postižením, které jsou
částečně odkázány na pomoc druhých při péči
o sebe a svou domácnost a tuto pomoc jim
nemohou nebo nechtějí zajistit jejich rodinní
příslušníci.
V roce 2019 bude služba finančně podpořena
poskytnutím neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb Ústeckým krajem ve výši 568
800 Kč.

Nebytový prostor
k pronájmu
Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout
nejdříve od 1. 5. 2019 nebytový prostor č. 49,
Nemocniční 1137/6 - dosud provozován jako
prodejna potravin a smíšeného zboží - o velikosti
92,85 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ
Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.
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Asistent prevence kriminality
Město Krásná Lípa dlouhodobě podporuje
preventivní aktivity ve městě ve spolupráci s Policií
ČR, Kostkou Krásná Lípa, p.o., Základní školou
a Mateřskou školou Krásná Lípa, p.o. a s dalšími
zainteresovanými subjekty.
Věříme, že tato spolupráce, která je mezi výše
uvedenými subjekty dlouhodobá, intenzivní
a pravidelná, se kladně zrcadlí ve městě – ubývá
přestupků, děti a mládež tráví smysluplně nejen
čas ve škole, ale i po jejím skončení. Díky spolkům
je zde bohatá nabídka trávení volného času
a sociální služby registrované pod Kostkou nabízí
širokospektrou nabídku pro různé cílové skupiny.
Jedním z pilířů je pozice Asistenta prevence
kriminality. Pro město Krásná Lípa ji vykonává pan
Lukáš Šimůnek. Je to terénní pracovník a v případě
potřeby se na něj můžete obrátit přímo „na ulici“ či
ho kontaktovat na tel. č 723 255 954.
Asistent je označen na oblečení nápisem Asistent
prevence kriminality Krásná Lípa.
Projekt Krásná Lípa - asistent prevence
kriminality finančně podporuje Ministerstvo
vnitra ČR. Projekt je na období 2018-2020
s finanční podporou 718 000 Kč.

Informativní rozbor pitné
vody je nyní v „akci“
V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví
ČR) nabízí informativní rozbor pitné vody za
výhodnou cenu. Cena kráceného rozboru začíná na
750 Kč a nabídka platí do 15. května 2019. Nejbližší
pracoviště ZÚ najdete na www.zuusti.cz v menu
„Pracoviště“ nebo volejte infolinku 844 06 06 06.

Seznamte se
s bylinkou jménem
Aloe vera

Městský preventista kriminality v T-klubu při
přednášce pro klienty mládežnického klubu k tématu
předcházení vzniku kriminality

V provozu jsou
nová veřejná WC
Od 1. března jsou v Krásné Lípě v provozu nové
veřejné záchodky. Provozní doba je každý den od
8:00 do 18:00. Pro vstup budete potřebovat 10
korunovou minci, která po vhození do mincovníku
uvolní dveřní zámek. WC jsou plně automatická
(rozsvícení světla, splachování, pouštění vody k mytí,
dávkovač mýdla, osoušeč rukou – nic se nezapíná).
Nové záchodky najdete v zadní části Domu služeb
u nabíjecích stojanů pro elektromobily, které od
své nedávné instalace doznali dalšího vylepšení
v podobě nových propagačních polepů.

„Aloe vera a její kamarádky pro jarní detox“ můžete
poznat 13. dubna 2019 od 10 do 16 hodin v bývalé
čajovně Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147. Dozvíte se, jak
Aloe pěstovat a jak ji používat v domácnosti. V kurzu
poznáte i její „kamarádky“ kopřivu dvoudomou
a bršlici kozí nohu, skvělé pomocnice při detoxikaci.
Cena kurzu je 300 Kč, zahrnuje tištěné materiály,
lehký oběd, sazenici Aloe very, kterou si odnesete
domů. Přihlášky: Irena Čiháková | 773 111 904 |
irena.cihakova@nobilis

Moskvič a Žiguli - Lada
Tato sovětská, a po roce 1991 ruská auta jsou u nás
dodnes dobře známá, a zatímco ruský podnik
na výrobu Moskvičů v roce 2006 definitivně
zkrachoval a ukončil výrobu, auta Žiguli - Lada se
nadále vyrábějí ve spoustě následnických typů
a modelů, např. - Niva, Samara, Priora, Granta,
Vesta a podobně. Současné modely Lady se dobře
prodávají po celé Evropě, i u nás. Jedná se o osobní
auta střední třídy, srovnatelná s jinými značkami.
Jednoduché a rychle opravitelné auto ve své době
poskytovalo svým uživatelům velmi dobrou službu.
Obě značky měly charakteristický tvar karoserií

a specifické jízdní vlastnosti. I přes obecně vžitý
názor o "žravosti", nevychází porovnání s ostatními
tehdejšími značkami nijak dramaticky. I vysmívaný
a trochu opovrhovaný Moskvič disponoval ve své
době kvalitními dvouokruhovými brzdami a celou
řadou pokrokových technických řešení. My Vám
předvedeme na našem srazu pel-mel vozů co kdo
má doma, ale vesměs se jedná o auta sovětské éry
60. až 90. let minulého století. Rádi vidíme, když
u našich aut lidé vzpomínají na doby kdy oni nebo
jejich rodiče v těchto vozech také jezdili.
Vladimír Homuta

21. března 2019
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER
88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 2. 2019
I. Hlavní program
Zasedání ZM -Usnesení RM č. 8 – 01/2019
RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu:
- Zpráva o činnosti MěÚ,
- Zpráva o kulturních aktivitách,
- Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 8 – 02/2019
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 1191/1 o výměře cca 400 m2, k. ú.
Vlčí Hora,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře 1130 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 1513, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 8 – 03/2019
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č.
1513, k. ú. Vlčí Hora společnosti Chata Vlčí Hora s. r.
o., se sídlem Pražská 636, Dolní Břežany z důvodu
nemožnosti rozdělení pozemku.
Prodej p. p. č. 979 a p. p. č. 981, k. ú. Krásná Lípa
- Usnesení RM č. 8 – 04/2019
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 Janu a Ivaně Marii Böhmovým, bytem
Polní 114/16, Krásná Lípa za cenu 116 800 Kč (do
základní výměry 42 120 Kč, nad základní výměru
61 680 Kč, porosty 13 000 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., článku 2, odst. 5 a 6. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 2289, p. p. č. 2290 a p. p. č. 2291/1,
vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 8 – 05/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2289
o výměře 988 m2, p. p. č. 2290 o výměře 196 a p.
p. č. 2291/1 o výměře 318 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
za účelem výstavby rodinného domu Jakubu Duškovi, bytem El. Krásnohorské 707/4, Krásná Lípa
a Radce Hlaváčkové, bytem Masarykova 246/6,
Krásná Lípa za cenu 87 060 Kč (do základní výměry
60 000 Kč, nad základní výměru 24 160 Kč, porosty
2 900) Prodej bude realizován podle oddílu I., článku 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. 1964/1, k. ú. Krásná Lípa Usnesení RM č. 8 – 06/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
1964/1 o výměře 1319 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Zdeňce a Martinu
Kotrmanovým, bytem Vítkovická 2045, Nymburk
za cenu 71 900 Kč (do základní výměry 60 000 Kč,
nad základní výměru 11 900 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., článku 2, odst. 5 a 6 Postupu
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodloužení lhůty zahájení stavby
Usnesení RM č. 8 – 07/2019
RM doporučuje ZM neschválit prodloužení lhůty
zahájení stavby rodinného domu dle kupní smlouvy č. 2016/32/15 - 149 o 1,5 roku Evě Horčičkové,
bytem Osadní 1446/5, Rumburk a Martinu Kapiasovi, bytem Polní 735/22, Rumburk, z důvodu nesplnění podmínek smlouvy.
Prodloužení lhůty na podpis kupní smlouvy Usnesení RM č. 8 – 08/2019
RM doporučuje ZM neschválit prodloužení lhůty
na podpis kupní smlouvy na prodej části p. p. č.
1868/4 a části p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa
za účelem výstavby rodinného domu o 3 - 5 měsíců Jakubu Honovi, bytem Chřibská 303.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 8 – 09/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 293 o výměře 440 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 292 o výměře 668 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 3058/2 o výměře 97 m2, k. ú. Krásná
Lípa.
Pronájem části st. p. č. 79 a části p. p. č. 291/1,
vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 8 – 10/2019
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 79 o výměře 56 m2 a části p. p. č. 291/1 o výměře 338 m2,

vše k. ú. Vlčí Hora pro zřízení manipulační plochy
společnosti Nobilis Tilia s. r. o., se sídlem Vlčí Hora
147, Krásná Lípa s tím, že výpovědní doba bude 3
měsíce.
Byty - podnájem - Usnesení RM č. 8 – 11/2019
RM schvaluje Lence Havlinové, bytem Gercenova
854/8, Praha 10, podnájem bytu č. 9, Nemocniční
1149/12a, pro Alana Trylče, bytem Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa, na dobu neurčitou. Jedná se
o navýšení o další 1 osobu a usnesení RM č. 3311/2012 zůstává v platnosti.
OZV pyrotechnika
Usnesení RM č. 8 – 12/2019
RM projednala žádost pana Jiřího Vrabce, bytem
Vlčí Hora o úplný zákaz používání pyrotechniky
celoročně na celém území města Krásná Lípa a RM
nedoporučuje ZM vydávat v této záležitosti obecně závaznou vyhlášku.
III. Různé
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa Usnesení RM č. 8 – 13/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
2329/1 o výměře 150 m2, k. ú. Krásná Lípa Petru
Kisovi, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa za
cenu 7 500 Kč. Náklady s prodejem uhradí město
Krásná Lípa.
Odkoupení části p. p. č. 2329/13, k. ú. Krásná
Lípa - Usnesení RM č. 8 – 14/2019
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. p. č.
2329/13 o výměře 131 m2, k. ú. Krásná Lípa od Petra Kise, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa
za cenu 6 550 Kč. Náklady s odkoupením uhradí
město Krásná Lípa.
Výjimka z Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa Usnesení RM č. 8 – 15/2019
RM schvaluje výjimku z Postupu ve věci prodeje
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa, kdy pronájem p. p. č. 1902/10, k. ú. Krásná
Lípa nebude řešen podle oddílu III., čl. 10, odst. 8
uvedeného Postupu.
Pronájem p. p. č. 1902/10, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 8 – 16/2019
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1902/10 o výměře
345 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Kláře Pavelka, DiS., bytem Havlíčkova 580/6,
Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 1902/10, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 8 – 17/2019
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 1902/10 o výměře 345 m2, k. ú. Krásná Lípa Petru Růžičkovi, bytem
Masarykova 246/6, Krásná Lípa z důvodu pronájmu jinému zájemci.
Výjimka z Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa Usnesení RM č. 8 – 18/2019
RM doporučuje ZM schválit výjimku z Postupu ve
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa, kdy prodej p. p. č. 1105, k. ú. Zahrady nebude řešen podle oddílu III., čl. 10, odst. 8
uvedeného Postupu.
Prodej p. p. č. 1105 a p. p. č. 90/5, vše k. ú. Zahrady - Usnesení RM č. 8 – 19/2019
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1105
o výměře 302 m2 a p. p. č. 90/5 o výměře 1843 m2,
vše k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady Miroslavu a Stanislavě Hyblbauerovým, bytem Zahrady
22, Krásná Lípa za cenu 64 350 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 1105, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 8 – 20/2019
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1105
o výměře 302 m2, k. ú. Zahrady Zdeňku a Vlastě
Jindrovým, bytem Ke Koupališti 286/7, Rumburk
z důvodu prodeje jinému zájemci.
Návrh Klidových území Národního parku České
Švýcarsko - Usnesení RM č. 8 – 21/2019
RM projednala a doporučuje ZM nesouhlasit s dokumentem Návrhem klidových území NP České
Švýcarsko (únor 2019) předloženým Správou
NPČŠ mimo jiné proto, že město Krásná Lípa požaduje souběžné projednání s dokumentem Zásady
péče o NP České Švýcarsko a závazné vyhrazení
sítě značených turistických tras, hipotras, cyklotras a horolezeckých cílů. RM vyjadřuje nesouhlas
se způsobem a průběhem projednávání nových

dokumentů Správy NPČŠ v souvislosti s novelizací
zákona č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody
a krajiny.
Kotlíková dotace - 3. výzva
Usnesení RM č. 8 – 22/2019
RM projednala problematiku tzv. Kotlíkových dotací - 3. výzva a Výzvu č. 1/2019: Bezúročné půjčky
na výměnu kotlů vyhlášené Státním fondem ŽP
a ukládá vedoucímu odboru Výstavby, investic
a životního prostředí Ing. Petrovi Simandlovi zjistit
zájem veřejnosti o toto opatření.
Dodatek č. 1 - Zprostředkovatelská smlouva RK
EU-Grand s. r. o.
Usnesení RM č. 8 – 23/2019
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Zprostředkovatelské
smlouvě č. 2017/19/18 - 285 s realitní kanceláří
EU-Grand s. r. o., Chelčického 1696, Varnsdorf,
IČ 25498410, kterým se mění platnost uvedené
smlouvy.
Smlouva o podmínkách prodeje okrasných
rostlin - Usnesení RM č. 8 – 24/2019
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmínkách
prodeje školkařských okrasných rostlin na rok
2019 č. 2019/34/17 - 32 s firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena - firma služeb, se sídlem Bolívarova
2092/21, Praha 6, IČ 16471636, dle předloženého
návrhu.
Přerušení řízení - Kanalizace Krásná Lípa
Usnesení RM č. 8 – 25/2019
RM bere na vědomí přerušení řízení u Okresního
soudu v Děčíně ve sporu se společností Allowance
s. r. o., Praha, IČ 26140136 o zaplacení částky 150
tis. Kč.
Přístavba tělocvičny - převod do správy
Usnesení RM č. 8 – 26/2019
RM doporučuje ZM schválit převod přístavby tělocvičny ve sportovním areálu města do správy
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa p. o.
Pozemky - převod do správy
Usnesení RM č. 8 – 27/2019
RM doporučuje ZM schválit převod p. p. č. 1964/2
o výměře 3717 m2, p. p. č. 1965/9 o výměře 1686
m2 a část p. p. č. 1965/1 o výměře cca 1675 m2, vše
k. ú. Krásná Lípa do správy příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa p. o.
Smlouva o akceptaci platebních karet
Usnesení RM č. 8 – 28/2019
RM schvaluje smlouvu č. 2019/12/19 - 42 s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická
33/150, Praha 5, IČ 00001350, o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu.
Školská rada - Usnesení RM č. 8 – 29/2019
RM schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb. Zákon o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání složení členů školské rady pro následující funkční období
2019-2021:
- Mgr. Lucie Hanková, zástupce za zřizovatele,
- Jakub Rattay, zástupce pedagogických pracovníků,
- Lenka Fritscheová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků.
Pověřenec
Usnesení RM č. 8 – 30/2019
RM schvaluje žádost tajemnice MěÚ Mgr. Lucie
Hankové o možnost vykonávat funkci pověřence
pro ochranu osobních údajů pro organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o.
Dotace spolky - Usnesení RM č. 8 – 31/2019
RM schvaluje výjimku z Dotačního programu
na podporu kulturní, sportovní a tělovýchovné
činnosti a práci s mládeží pro rok 2019 v souladu
s bodem 9 tohoto dotačního programu v bodě 5,
kdy RM schvaluje přerozdělení dotace na akce ve
výši 355 000 Kč místo 320 000 Kč a dotace na činnost 285 000 Kč místo 320 000 Kč s tím, že celkově
schválená částka v dotačním programu ve výši
640 000 Kč se nemění. RM doporučuje ZM schválit
rozdělení dotací v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2019 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle přílohy.
Předání pohledávek města Krásné Lípy k vymáhání - Usnesení RM č. 8 – 32/2019
RM schvaluje předání pohledávek města Krásná

Lípa k vymáhání Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, Plzeň dle předloženého návrhu.
Inventarizace majetku
Usnesení RM č. 8 – 33/2019
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení
řádné a mimořádné inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2019 a termíny
konání všech inventur dle předloženého návrhu.
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise
a složení jednotlivých inventarizačních komisí pro
rok 2019 dle Harmonogramu úkolů k zabezpečení
řádné a mimořádné inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2019.
Dohoda o umělecké produkci
Usnesení RM č. 8 – 34/2019
RM schvaluje uzavření Dohody o umělecké produkci č. 2019/19/21 - 43 na pořad - Beseda s MUDr.
Radimem Uzlem a písničkářem Pepou Štrossem,
který se bude konat dne
16. 3. 2019 v kulturním domě s Josefem Štrosem,
Olšová 572, Klášterec nad Ohří.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - audit
Usnesení RM č. 8 – 35/2019
RM bere na vědomí závěry auditu dotací poskytnutých Ústeckým krajem na podporu sociálních
služeb se závěrečným výrokem bez zjištěných
nedostatků.
1. Ke smlouvě 18/SML0871/SoPD/SV o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
v souladu s bodem 20. části III Zprávu nezávislého
odborníka o ověření čerpání neinvestiční dotace
poskytnuté v rámci programu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2018“.
2. Ke smlouvě 17/SML1414/SoPD/SV o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
v souladu s bodem 20. části III Zprávu nezávislého
odborníka o ověření čerpání neinvestiční dotace
poskytnuté v rámci programu Podpora sociálních
služeb v rámci projektu POSOSUK2“.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – podání žádostí o dotace - Usnesení RM č. 8 – 36/2019
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. podání žádostí o dotace:
- Od Nadace Agrofert na služby pro rodiny
s dětmi,
- Od ESF EU výzva 76 na projekt s názvem Klub
Včelka.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – Zpráva o finanční
kontrole - Usnesení RM č. 8 – 37/2019
RM schvaluje Zprávu o finanční kontrole za rok
2018 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. v předloženém
znění.
2. Rozpočtové opatření 2019
Usnesení RM č. 8 – 38/2019
RM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu
města na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 8 – 39/2019
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na akci Regionální přebor jednotlivců
v praktickém šachu v termínu od 30. 6. do 7. 7.
2019, dle žádosti. RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na pracovní soustředění FS Dykyta v měsíci říjnu a v měsíci listopadu
2019. RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor
kulturního domu FS Dykyta na 3. adventní koncert, který se bude konat dne 15. 12. 2019.
Kulturní dům březen 2019
Usnesení RM č. 8 – 40/2019
RM schvaluje využití kulturního domu a program
kina na měsíc březen 2019, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolu
Usnesení RM č. 8 – 41/2019
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolu z 6. RM.
IV. Informace / Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
- Nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu Děčín k 31. 1. 2019,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 11. 2.
2019,
- Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 18.
2. 2019.
Jan Kolář, Jana Drobečková
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