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Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 596

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Páté jednání zastupitelstva proběhlo Kostka se může
v pondělí 9. září
pochlubit!
V úvodu jednání zastupitelé přivítali zástupkyni
vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Krásná
Lípa paní npor. Bc. Kateřinu Páťalovou, která přednesla Zprávu o bezpečnostní situaci a prevenci
kriminality. Pokračuje dlouhodobý trend snižování kriminality, s minimem závažné kriminality.
Problematická je drogová problematika. Ve městě
pracuje nová preventistka kriminality p. Bohová.
V diskusi upozornil starosta města na připravovanou tzv. optimalizaci policejních útvarů (zrušení
oddělení ve Velkém Šenově a hlídkové služby ve
Varnsdorfu) na Šluknovsku, se kterou starostové
regionu vyslovili opakovaně nesouhlas. Na oddělení Krásná Lípa v současnosti chybí ve stavu
2 policisté.
Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. přednesla ředitelka RNDr. Ivana Preyová. Informovala
o organizaci právě zahájeného nového školního roku, o realizované investici do učebny fyziky
a chemie, vč. vybudování bezbariérového přístupu do školy. Počítá se i s rozšířením inovativní (alternativní) výuky na II. stupeň. Ačkoliv jde o ombudsmankou kritizovaný postup. Zastupitelé byli
informováni i o plánovaném zahájení wellness
provozu (od 1. 10. 2019) ve sportovním areálu,
který patří do správy ZŠ a MŠ Krásná Lípa.
V další části se napotřetí podařilo prodat objekt
bývalé školy v Kyjově za 2,5 mil. korun. Zájemce
zde hodlá vybudovat penzion s vlastním bydle-

ním. Podařilo se dohodnout zajišťovací mechanismy, které by měly garantovat využití objektu
v souladu s deklarovaným záměrem.
Dále zastupitelé odsouhlasili, na základě probíhajících pozemkových úprav, drobné změny hranic
katastrálních území v Krásném Buku a v Kyjově.
Proběhl i prodej několika pozemků na výstavbu
bydlení v rámci dotačního programu Pozemky
zdarma.
Zastupitelé také schválili rozšíření rozsahu poskytovaného daru společnosti OMNIUM, která rekonstruuje Dittrichovu hrobku. Celkový rozsah naší
podpory bude v letošním roce téměř 280 tis. Kč,
ve formě řeziva na statické zajištění hrobky.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o opakovaných únicích znečištěných odpadních vod z bývalé barvírny COLOR-TEX, s. r. o. do Křinice, a uložili
starostovi města se situací nadále zabývat. Jde
o dlouhodobý problém, nečinnost a kompetenční
dohadování příslušných státních orgánů je zarážející a nepřijatelné.
Byla schválena upravená Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o omezení některých hazardních her.
Zastupitelé schválili přijetí dotace na terénní práci
na rok 2019 ve výši 300 tis. Kč a zároveň schválili
podání žádosti o dotaci i na rok příští.
Další jednání je naplánováno na 2. 12. 2019.
Jan Kolář, starosta

Po roční přípravě naše p. o. Kostka Krásná Lípa získala od České asociace streetwork (ČAS) pro naše
služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Amari klub a NZDM T-klub Osvědčení kvality. Důkladné prověření kvality sociální služby proběhlo
v letošním roce. Hodnotitelé konstatovali: služba
je poskytována kvalitně a v souladu s hodnotami
ČAS tj. prestiž, odvaha, svoboda, osobní růst, porozumění, smysl, přijetí, opravdovost a nadhled.
Umožní to kromě jiného do ČAS vstoupit, čerpat
metodickou podporu, mít levnější vzdělávání pro
zaměstnance, rozvíjet kvalitu služby a účastnit se
nějakých projektů.

V letech 2018 a 2019 celkově zrekonstruovaný,
o patro vyšší a nově vybavený T-klub nad sídlištěm.

Aktuální dění v Krásné
Lípě v mobilní aplikaci
Stáhněte si mobilní
aplikaci Česká obec a
nechte se informovat o
aktuálním dění „nejen“
v Krásné Lípě. Mobilní
aplikace je zdarma ke
stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone).
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu najdete
ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou
rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec.
Více informací najdete na www.krasnalipa.cz
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Konference Prolínání světů 2019

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 10. 10. / 24. 10.
Vlčí Hora, Zahrady: 7. 10. / 21. 10.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná
Lípa, Pletařská 22/3, v objektu ACHP, Čapkova ul. a také na MěÚ,
dveře č. 5.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP, Čapkova ul. –
sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny pro
rekreanty
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
PÁ 8:00 – 13:00
SO v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Mobil: 773 630 563
Provozní doba v Technických službách, Pletařská ul. – výdej pytlů
na separovaný odpad, pytle a kupóny pro rekreanty, hlášení závad
v městských bytech
ÚT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
ST 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
ČT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
Uvedená provozní doba platí po dobu rekonstrukce sběrného
dvora do konce listopadu 2019. Podrobné informace získáte na
MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS města tel: 773 630 563,
412 354 848
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, plasty,
polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2019 začne tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO. Letní svoz
začíná 1. 4. 2020. 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

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
JUDr. Pražák
telefon 721 055 893
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
Klub Včelka
telefon 777 925 302
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

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

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

Již sedmým rokem letos (v neděli 15. září) proběhla konference, jejíž témata spojuje linie vztahů
– osobních, partnerských, rodinných i společenských. Dává si za cíl a zároveň přináší možnosti
k porozumění sobě a ostatním skrze příběhy a sdílení přednášejících. Na konferenci se každý rok daří
zvát významné osobnosti. Letošní konference tak
hostila Armádního generála Ing. Petra Pavla, M. A.
– člověka s velkými zkušenostmi ze zahraničních
misí, člověka, jehož činy byly mnohokrát oceněny významnými světovými organizacemi a který
v letech 2012–2015 by náčelníkem generálního
štábu Armády ČR a v letech 2015–2018 předsedal
vojenskému výboru NATO. Besedoval s účastníky
konference na téma lidské hodnoty. Další skvělí
řečníci, kteří vystoupili: Simona Babčáková – Im-

provizace v životě, Gabriela Filippi a Pavel Karoch
– Mystika partnerských vztahů, Olga Bušková – Domov jako talíř, Simona Bagarová – Laskavost jako
součást profese, prof. Jan Rak – Tvoření vlastní reality a kvantová fyzika. Nesmírně zajímavá témata
a podněty k zamyšlení a sebereflexi. Konference se
letos zúčastnilo rekordních 120 lidí převážně z regionu. Vzniká a je realizovatelná v důstojné podobě
díky partnerům a to hlavně společnosti Minera.
Dále akci významně podpořili: Lesy ČR, Nobilis Tilia,
Bohemian Cottage, Horák-CZ, Mikov, město Krásná
Lípa, Ing. Jan Chroust, Duhová kočka, pivovar Falkenštejn, Ing. Linda Pazderníková, Ing. Martin Růžička a Pravý domácí časopis.
Děkuji.
Irena Kubicová, Krásnolipský spolek

Proběhlo setkání na téma Pojďte s námi
za zdravotní péčí do Německa
RBP, zdravotní pojišťovna ve čtvrtek 19. září 2019
připravila v kulturním domě setkání na téma možnosti využívat zdravotní péči v Německu. Na úvod
se pojišťovna představila prezentací a přiblížila
svou nabídku využití zdravotní péče u našich sou-

sedů. Po krátké prezentaci následovala obsáhlá
diskuse, nejen obecná, ale mnohdy řešící i velmi
konkrétní dotazy účastníků, a to nejen v souvislosti s lékařskou péčí za hranicemi, ale i tou v našem
výběžku.

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
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

Od října platí zimní
svoz komunálního
odpadu
Od 1. října 2019 platí tzv. zimní svoz nádob na komunální odpad. Změna se týká nádob s červenou
a bílou nálepkou. Zimní svoz trvá do 31. března
2020 a od 1. dubna 2020 začíná opět letní svoz. Popelnice s červenou nálepkou jsou v zimě vyváženy
každý týden (v letním období jsou vyváženy každý
druhý týden). Nádoby s bílou nálepkou jsou v zimě
vyváženy každý týden (v letním období vyváženy
nejsou).
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NZDM T-klub a Amari klub – co můžeme nabídnout?
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve zkratce
NZDM, je klub určený dětem, mladistvým a mladým
dospělým ve věku od 6–26 let, kteří tráví svůj volný
čas neorganizovaně, hledají bezpečný prostor pro
realizaci vlastních aktivit nebo potřebují poradit při
řešení složitých životních situací. Kostka provozuje
dva kluby. Amari klub je určen dětem ve věku 6–11
let a T-klub je určen starším ve věku 12–26 let. Na
klubech můžeme nabídnout: trávení volného času
s kamarády, přípravu do školy, vhodné a zajímavé
volnočasové aktivity, podporu při výběru vhodné
školy, podporu při registraci na ÚP, sepsání životopisu, hledání brigády apod. Každý měsíc se zaměřujeme na jedno preventivní téma, diskutujeme
o něm, nebo si zveme odborníky. Zdravý životní
styl, návykové látky, nezaměstnanost, sebepoškozování, apod. Pomocí těchto akcí předáváme úplné
a ověřené informace a snažíme se upozorňovat na
související rizika.
Amari klub má otevřeno každý všední den od 12 do
17 hod., což umožňuje klientům navštívit ho rovnou ze školy. Od 12 do 14 hod. probíhá příprava do
školy. Klienti se zde buď připravují sami a pracovníci

jim přípravu zkontrolují, nebo za podpory pracovníků. Pravidelnost této přípravy vede k tomu, že si
ji zafixují jako návyk a jsou pak schopni se do školy
připravovat sami. Po přípravě do školy pokračuje
program klubu podle plánu akcí nebo aktuální poptávky. Běžně se věnujeme vaření, tvoření, sportovním aktivitám a hrám.
T-klub je otevřen kromě všedních dnů také v sobotu, a to vždy od 13 do 19 hod. I zde funguje příprava
do školy, která je zaměřena zejména na tvorbu referátů a vysvětlování odborného učiva. Díky rekonstrukci T-klubu máme prostor pro skupinové aktivity nebo individuální poradenství. Volnočasové
aktivity vychází ze zájmů klientů. Je zde prostor pro
trávení času s kamarády, povídání si, nebo stolní tenis, fotbálek a počítače. Z volnočasových aktivit se
zaměřujeme na tvoření, vaření, hudbu a pohybové
aktivity. Na přilehlém hřišti jsou volně dostupná hřiště pro fotbal, volejbal, nohejbal, basket a hřiště na
posilování. Dostupná je tu také wifi. Na T-klubu také
pravidelně zkouší taneční soubor Lila Rosa. Velký
důraz je kladen zejména na prevenci, kterou realizujeme formou komiksů, scének, filmů nebo besed

Den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici

Víkendová "návštěva" naší školy

V sobotu 14. září 2019 se pro veřejnost otevřely dveře hasičské zbrojnice. V rámci dne otevřených dveří
bylo možné si prohlédnout zázemí krásnolipských
hasičů, nahlédnout do malého muzea, které je součástí zbrojnice, vyzkoušet si výstroj, připraveny byly
ukázky slaňování z požární věže a nechybělo ani
stříkání, které zaujalo především nejmenší návštěvníky.

Vážení rodiče,
o víkendu ze 14. na 15. září 2019 „navštívili“ naši
školu neznámí hosté, kteří si otevírali dveře do tříd
a kabinetů hasicím přístrojem. Ze školy si odnesli
věci asi v jedné igelitce, ale způsobili škole velkou
škodu, u dveří jednotlivých tříd to vypadalo, jak
po výbuchu. Vyhodnotili jsme, že takové prostředí
není pro vaše děti – žáky naší školy bezpečné, proto
jsem rozhodla z technických důvodů školu na dva
dny uzavřít. Chtěla bych vám poděkovat za pocho-

s odborníky.
Kluby nejsou zájmovými kroužky, děti a mladí přichází dobrovolně, délka pobytu je na jejich rozhodnutí. Vždy je k dispozici pracovník, který je schopen
klienta podpořit, pomoci mu s řešením jeho životní
situace, poskytnout mu sociální službu. Nejčastěji
s klienty řešíme vztahy s vrstevníky nebo rodinou,
docházku do školy, výběr střední školy, hledání
zaměstnání apod. Pokud zrovna nemají zájem
o žádnou z nabízených aktivit nebo o podporu pracovníka, mohou si jen tak posedět, pobýt a využít
bezpečný prostor.
Službu se snažíme neustále rozvíjet. Pracovníci se
účastníci vzdělávacích kurzů, školících akcí, konferencí a pokračují v dalším vzdělávání. NZDM prošlo
v letošním roce rozvojovým auditem od České asociace streetwork, která je střešní organizací nízkoprahových služeb. Na základě tohoto auditu jsme
získali Osvědčení kvality a nyní usilujeme o vstup
do této asociace.
Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa,
sociální pracovnice a vedoucí NZDM

pení a zejména bych touto cestou chtěla poděkovat rodičům, kteří škole nabídli okamžitou pomoc.
Moc si toho vážím.
Musím ale současně napsat, že mne dost zasáhla
informace, kdy mi volali z televize Nova, že dostali
oznámení od jedné maminky žáka z naší školy, že
se ve škole neučí, protože byla vykradena a ředitelka napsala, že je to z technických důvodů. Horší
jednání si v takové situaci ani neumím představit.
Ivana Preyová, ředitelka školy
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Starostové Šluknovska jednali v Rybništi
K dalšímu, již čtvrtému jednání ve volebním období 2018 – 2022, se sešli starostové měst a obcí
Šluknovska téměř v plném počtu. Hostitelem byla
tentokrát obec Rybniště. Po uvítání starostou hostitelské obce Romanem Forferou, který představil
realizované i připravované rozvojové a investiční
aktivity obce, byly předsedou SPRŠ Janem Kolářem
shrnuty aktivity minulých třech měsíců:
12. 6. – jednání o dopravě v rámci EUREX (odborné komise Euroregionu NISA) v Krásné Lípě – problematika mezikrajského dopravního propojení
z Libereckého kraje, přeshraniční veřejná doprava,
turistická doprava atd.
24. 6. – účast starostů na jednání zastupitelstva
Ústeckého kraje – udržení akutní lůžkové péče na
Šluknovsku.
28. 6. – jednání na Úřadu vlády ČR s premiérem
a ministrem zdravotnictví – záchrana Lužické nemocnice.
6. 7. – účast a zapojení starostů do oslav 5. výročí
Dráhy NP – obnova železničního spojení Dolní
Poustevna – Sebnitz.
8. 7. – jednání starostů a senátora Linharta s vedením Krajské zdravotní, a. s. v Mostě - záchrana Lužické nemocnice.
11. 7. – jednání starostů a senátora Linharta s JUDr.
Dostálem – práva pojištěnců a pacientů v oblasti
zdravotní péče, přeshraniční zdravotní péče.
15. 7. – jednání s vedením města Chřibská – podpora a poskytnutí pozemků pro zamýšlenou výstavbu
„překladiště“ pacientů Zdravotnické záchranné
služby ÚK.
5. 8. – účast starostů na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje – udržení akutní lůžkové péče na
Šluknovsku.
15. 8. – účast starostů na slavnostním vyhlášení Vesnice roku Ústeckého kraje 2019 v Lipové.
22. 8. – jednání starostů na Krajském ředitelství Policie ČR v Ústí nad Labem – problematika optimalizace policejních útvarů na Šluknovsku.
27. 8. – jednání na Krajském úřadu ÚK ve věci Aktualizace plánu pokrytí ÚK výjezdovými základnami
Zdravotnické záchranné služby.
Starostové také vyslechli informace z činnosti DSO
Tolštejn a DSO Sever a přivítali mezi sebou i Stanislava Horáčka, starostu Varnsdorfu, který projevil
zájem o návrat do Sdružení pro rozvoj Šluknovska
(SPRŠ), ze kterého před čtyřmi lety město Varnsdorf
vystoupilo. Předpokládá se, že se tak stane k 1. 1.
2020.
Prvním hostem jednání byl Jiří Vích, ředitel Mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin,
který poděkoval za podporu měst a obcí, informoval o průběhu proběhlého ročníku i o přípravách
toho příštího.
V další části vystoupil k problematice zadržování
vody v krajině Ing., Mgr. Marek Hartych z MAS Český Sever. Starostům představil připravovaný společný projekt s UJEP Ústí nad Labem „Drobné vodní
plochy v krajině jako komplexní nástroj k řešení
sucha a dalších hydrologických extrémů“. Projekt
zmapuje historické i stávající vodní plochy, zaniklé
rybníky, tůně atp. Navrhne řešení ke zlepšení zadržování vody v krajině na Šluknovsku, ve vybraných

lokalitách určí i některá konkrétní opatření. Vzniklý materiál se stane podkladem pro argumentaci
při získávání dotačních finančních prostředků na
realizaci konkrétních aktivit. Starostové projekt vítají a podporují, zadržení co největšího množství
vody v krajině a minimalizace jejího rychlého odtoku chápou jako základní opatření proti dalšímu
vysychání krajiny. Očekávají ze strany státu zjednodušení a zároveň zvýšení dostupnosti i objemu
dotačních finančních prostředků na rekonstrukce
rybníků, budování tůní, obnovu starých vodních
ploch a podobných opatření. Stejně tak je nezbytné
zjednodušení a omezení současné byrokratické zátěže při získávání potřebných realizačních povolení.
Hlavním bodem programu bylo vystoupení Ing.
Ludvíka Řičáře, ředitele Krajského ředitelství Lesů
ČR, kterého doprovázel Tomáš Frinta, zástupce
lesního správce Rumburk. Hosté představili nové
organizační uspořádání státního podniku Lesy ČR.
Oblast Šluknovska bude spadat nově právě pod
liberecké ředitelství. Dále pak zazněly podrobné
informace k probíhající kůrovcové kalamitě, k jejím
ekonomickým a dalším dopadům na hospodaření
společnosti. Šluknovsko je aktuálně nejpostiženějším regionem na severu Čech. Starostové upozornili na obavy z poškozování místních komunikací při
vyvážení obrovského množství kalamitního dřeva,
které nemají potřebné konstrukční parametry. Požadují stanovení odvozních tras, případné omezení
maximální tonáže odvozní techniky a otevřenou
vzájemnou komunikaci. Obce jsou také často vlastníky lesních porostů a obávají se šíření kůrovce ze
sousedních lesních porostů ve správě LČR, případně
Národního parku České Švýcarsko. Byla rovněž diskutována problematika poškozování zemědělských
i lesních porostů přemnoženou černou a vysokou
zvěří. Ze strany LČR byla potvrzena maximální otevřenost a vstřícnost k řešení případných problémů.
Dále se starostové zabývali tématem případné změny územně správního uspořádání, konkrétně o případném přechodu Šluknovska pod Liberecký kraj.

Od října se mění provozní doba mobilního
zákaznického centra SčVK
Od 1. října 2019 do 30. 4. 2020 bude mobilní zákaznické centrum Severočeských vodovodů a kanalizací na Křinickém náměstí v Krásné Lípě vždy ve
středu takto: lichá středa od 12:00 do 14:00 a sudá
středa od 10:00 do 12:00.
Vyřídit zde můžete 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.)

Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu
na ulici 5. května 3541 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin, tel. 417 807 842,
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267, 840
111 111.
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.

Zavládla shoda na tom, že se jedná o dlouhodobý
proces vyžadující širší diskusi, projednání v zastupitelstvech jednotlivých měst a obcí a následně změnu zákona. Vzhledem k blížícím se krajským volbám
v příštím roce, je vhodné toto téma prozatím odložit. Sdružení se ve spolupráci s DSO Sever a DSO
Tolštejn bude snažit aktivně a důsledně prosazovat
zájmy měst a obcí Šluknovska v rámci stávajícího
krajského uspořádání.
V diskusi se starostové opakovaně věnovali připravované tzv. optimalizaci policejních útvarů na Šluknovsku. Znovu vyjádřili nesouhlas se zamýšleným
zrušením obvodního oddělení ve Velkém Šenově,
podpořili přesunutí hlídkové služby do Rumburku z nevyhovujících prostor ve Varnsdorfu, nikoli
však její zrušení a přesunutí do Děčína. Starostové
požadují doplnění stavů na stávajících obvodních
oddělení, zvýšení počtu policistů v hlídkové službě
a doplnění počtu policistů ve speciální pořádkové
jednotce, na počet dle příslibu Vlády ČR po nepokojích na Šluknovsku v roce 2011.
Dále se diskutovalo o situaci v rumburské nemocnici, která zatím funguje pod dohledem insolvenční
správkyně. Město Rumburk je připraveno pomoci
finanční půjčkou na zajištění provozu.
Starostové trvají na naplnění příslibu ze strany Ústeckého kraje vybudovat vhodné prostory pro překládku pacientů při převozu do okolních nemocnic.
Starostové nesouhlasí se záměrem ministerstva
zdravotnictví přesunout stanoviště letecké záchranné služby z Ústí nad Labem do Mostu a podporují snahu Ústeckého kraje o prodloužení denní
doby pro lety.
V závěru Sdružení nominovalo starostu Starých
Křečan Františka Moravce do bezpečnostní komise
Svazu měst a obcí ČR.
Příště se Sdružení sejde koncem listopadu v Horním Podluží.
Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Nabídka
Informace z městské knihovny
majitelům psů Knižní novinky – září 2019
Město Krásná Lípa již delší
dobu nabízí každému majiteli psa, který má u nás
zaplacený místní poplatek,
k bezplatnému odběru sáčky na psí exkrementy. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně na radnici,
nebo v kanceláři technických služeb v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by nevěděl, jak se
takový sáček používá, může shlédnout instruktážní
video z roku 2014, které najde na našich stránkách
www.krasnalipa.cz ve videogalerii v menu Život.

České Švýcarsko
na fotografiích
Do konce října můžete obdivovat fotografie krajiny
Českého Švýcarska dvou renomovaných fotografů
Václava Sojky a Zdeňka Patzelta na výstavě v rumburském muzeu. Navíc výstava fotografií byla doplněna jedinečnými modely podstávkových domů z
osady Kopec u Brtníků. Informace z rumburského
muzea najdete na webu: www.muzeumrumburk.cz

Pro dospělé čtenáře:
A. Mornštajnová – Tiché roky, A. Jakoubková – Dobrý manžel, který nemlsá, L. Beran – Námluvy se zločinem, J. Bauer – Spiklenci obruče a kladiva, L. Lanczová – Těžká noc, H. Perks – Jak jsi mohla, A Marsons
– Pohřbená pravda, J. Patterson – Sedmnácté znamení, J. Černá – Jeden život nestačí, F. Niedl – Pach
krve, T. Driscoll – Mám nad tebou moc, V. Vondruška
– Křišťálový klíč, Z. Lea – Jestli se probudí.
Pro děti:
J. Kinney – Deník báječného kamaráda, F. Simon
– Darebák David, R. Russell – Deník mimoňky, M.
Brykszyňski – Vláčky, S Green – Zloději dýmu, P. Kubašková – Čarodějky malostranské, S. Hillenburg –
Spongebob.
Donáška knih do domu
Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čtenářům donášku knih do domu. Službu
mohou využít senioři a zdravotně handicapovaní
občané. Službu lze objednat přímo v knihovně,
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba je
poskytována zdarma.

Vzpomínka
Letos je to 13 let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček Karel Portl.
S láskou stále vzpomínají
manželka Helena, syn Karel s rodinou a dcery Martina a Hela s rodinami.

Městská knihovna Krásná Lípa, Masarykova 1094/4,
Krásná Lípa, tel.: 412 354 837, web: https://www.
krasnalipa.cz/knihovna.php
Otevírací doba: pondělí: 13:00 – 16:30, úterý: 9:00
– 11:30 a 13:00 – 16:30, středa: 13:00 – 16:30, čtvrtek: 9:00 – 11:30, pátek: zavřeno

Seminář Odkaz rodiny Dittrich z Krásné Lípy
Spolek Omnium ve spolupráci s městem Krásná
Lípa pořádá 4. října 2019 od 9.30 do 17.00 v Kulturním domě Krásná Lípa seminář k dvoustému
výročí narození Carla Dittricha (* 30. 9. 1819) Odkaz rodiny Dittrich z Krásné Lípy.

Poděkování všem, kteří
se podíleli na Cross
Parkmaratonu 2019

Vážené Město Krásná Lípa, dobrovolníci, partneři,
dovolte, abych Vám za celý organizační tým Cross
Parkmaratonu poděkovala za podporu běžeckého
závodu, který byl součástí Dne Českého Švýcarska.
Městu Krásná Lípa a zvláště pak technickým službám za spolehlivost a opětovně skvělou spolupráci.
Dovolte, abychom se také za všechny běžce tímto rozloučili s Oldou Benychem, který doběhl svůj poslední
závod. Oldo, bylo nám ctí. Upřímnou soustrast rodině.
Děkujeme, Mariana Krásnolipská

Knihovna také nabízí možnost vyhledávání knih
v regionálním on-line katalogu: https://decin.tritius.cz/library/region

Program:
Jan Němec, SOkA Děčín – Firma Hielle & Dittrich
ve své zaslíbené zemi;
Gabriela Jeřábková, NPÚ ÚOP Ústí nad Labem
– August Frind – dvorní malíř rodiny Dittrich
(1852–1924);
Tomáš Brož, Jaroslav Skopec, Martin Zubík, NPÚ
ÚOP Ústí nad Labem – Nástin stavebního vývoje
hrobky rodiny Ditrich;
Magdalena Kracik Štorkánová – Mozaika v kryptě
hrobky rodiny Dittrich v kontextu evropského
muzivního umění;
Justyna Żak, Mateusz Waśkowski, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie – Żyrardów v
době Dittrichů (1857–1920);
Heike Richter, Denk Mal Fort! e.V., Drážďany – Rodina Dittrich a Drážďany.
Takto svého mecenáše Carla Dittricha ztvárnil malíř August Frind. Originál obrazu se dnes nachází v rumburském muzeu.
Rodina Dittrich společně s rodinou Hielle patřila k nejvýznamnějším představitelům průmyslového rozvoje na
Krásnolipsku v 19. století a následně v rámci celé Evropy. Plody celoživotní práce rodiny Dittrich zůstávají někde
viditelné, někde naplněné novým využitím. Mnohé z nich chátrají jako němí svědkové zašlé slávy, mnohé zmizely už nenávratně. S nimi však zmizely i osudy příslušníků rodiny Dittrich, jejichž jména a velké činy jsou dnes
téměř zapomenuty. Přestože jejich současníkům se zdály být věčné.

Výstava fotografií Martina Raka
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko zve
do Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě na výstavu fotografií Martina Raka „Krajina Labských pís-

kovců“. Výstava potrvá do 31. 10. 2019. Fotografie je
možné po telefonické domluvě s autorem zakoupit.
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Kalendář akcí na 4. čtvrtletí roku 2019

TŘIĎTE STARÉ ELEKTRO!
Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

POMŮŽETE
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝM

Najděte si Váš nejbližší červený
kontejner a začněte třídit.
JE TO JEDNODUCHÉ.
V ČR jich je již 2 500
a stále přibývají další...

cervenekontejnery.cz
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 9. 9. 2019
Rezignace na mandát člena ZM
Usnesení ZM č. 5 – 01/2019
ZM bere na vědomí rezignaci Miroslava Vaise na
mandát člena Zastupitelstva města Krásná Lípa.
Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Usnesení ZM č. 5 – 02/2019
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci
a prevenci kriminality ve městě, předloženou komisařkou npor. Bc. Kateřinou Páťalovou, pověřenou
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR.
Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 5 – 03/2019
ZM schvaluje Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p.
o. předloženou RNDr. Ivanou Preyovou, ředitelkou
p. o., dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení ZM č. 5 – 04/2019
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 4. ZM.
Nemovitost - prodej objektu Kyjov 49
Usnesení ZM č. 5 – 05/2019
ZM se seznámilo s informací realitní kanceláře EU-Grand s. r. o., zastupující město ve věci prodeje objektu Kyjov 49, ze které vyplývá opakovaný zájem
pana Vojtěcha Nováčka o koupi uvedeného objektu. ZM schvaluje prodej části st. p. č. 36 (po rozdělení dle GP 275-76/2018 Ing. Jana Chrousta, Krásná
Lípa o výměře 434 m2), jehož součástí je stavba č.
p. 49 (víceúčelová stavba) a část p. p. č. 202/5 (po
rozdělení dle GP 275-76/2018 Ing. Jana Chrousta,
Krásná Lípa o výměře 1.047 m2), vše v obci Krásná
Lípa, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, Vojtěchu Nováčkovi,
bytem Libická 1920/3, Praha 3, za kupní cenu 2 500
000 Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy a za
dalších níže uvedených podmínek:
1. Kupující složí před podpisem kupní smlouvy na
účet prodávajícího jistinu (kauci) ve výši 300 000 Kč.
Kauce bude sloužit k zajištění splnění závazku kupujícího provést I. etapu oprav č. p. 49 v k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy v souladu s předloženým investičním
záměrem Penzion Škola Kyjov ze srpna 2019
a v souladu se svým záměrem budovu užívat jako
penzion pro veřejnost.
Kauce ve výši 300 000 Kč bude kupujícímu vrácena
po ukončení 1. etapy oprav, t. j.
- Zaměření, projektová dokumentace
- Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace
- Rekonstrukce vodoinstalace a odpadů
- Rekonstrukce vnitřních prostorů
- Obnova fasády
- Revitalizace zahrady
Kupující je povinen tyto opravy provést v termínu
do 31. 3. 2022. Pokud některá z oprav nebude provedena nebo nebude v dané lhůtě zahájen provoz
penzionu, propadá po 31. 3. 2022 kauce prodávajícímu jako smluvní pokuta za nesplnění závazku
kupujícího.
2. Dále kupující před podpisem kupní smlouvy vystaví ve prospěch prodávajícího směnku vlastní na
300 000 Kč bez protestu, která bude sloužit k zajištění provedení 2. etapy oprav, tj. zajištění celoročního provozu a provedení
- Výměny oken
- Osazení technologie pro vytápění budovy.
Kupující je povinen tyto opravy provést v termínu
do 30. 6. 2024. V případě, že kupující neprovede
opravy v daném termínu, je prodávající oprávněn
uplatnit směnku a požadovat její zaplacení jako
smluvní pokutu za nesplnění závazku kupujícího.
3. Součástí kupní smlouvy bude dále ujednání
o věcném předkupním právu prodávajícího podle §2140 a násl. občanského zákoníku, přičemž
sjednaná předkupní cena bude činit 2 500 000 Kč.
Předkupní právo bude sjednáno na dobu 5 let od

podpisu kupní smlouvy na všechny způsoby zcizení
převáděných nemovitostí.
Pozemkové úpravy - změna katastrální hranice
Usnesení ZM č. 5 – 06/2019
ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy a k. ú. Doubice dle předložených návrhů. ZM schvaluje dohodu o změně hranic
mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice dle předloženého návrhu.
Pozemkové úpravy - změna katastrální hranice
Usnesení ZM č. 5 – 07/2019
ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy a k. ú. Vlčí Hora dle předloženého návrhu.
Prodej p. p. č. 1340, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 5 – 08/2019
ZM na základě cenové nabídky schvaluje prodej
p. p. č. 1340 o výměře 900 m2, k. ú. Vlčí Hora za
účelem výstavby rodinného domu Michalu Benátskému, bytem Hlavenec 168, Hlavenec za cenu
116 000 Kč. Prodej bude realizován podle čl. 2 odst.
5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej st. p. č. 320, st. p. č. 321, p. p. č. 436, p. p. č.
435 a části p. p. č. 433, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 5 – 09/2019
ZM na základě cenové nabídky schvaluje prodej st.
p. č. 320 o výměře 229 m2, st. p. č. 321 o výměře 62
m2, p. p. č. 436 o výměře 15 m2, p. p. č. 435 o výměře 308 m2 a části p. p. č. 433 o výměře 257 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Martinu Křepelkovi, bytem Nemocniční
1065/32, Krásná Lípa za cenu 145 000 Kč. Prodej
bude realizován podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené. Prodej bude realizován po
ukončení výpovědní doby nájmu.
Prodej p. p. č. 2263/1, p. p. č. 2262/2 a části p. p.
č. 2263/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 5 – 10/2019
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2263/1 o výměře 147
m2, p. p. č. 2262/2 o výměře 456 m2 a části p. p. č.
2263/2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby
rodinného domu Michalu a Barboře Rückerovým,
oba bytem Kyjovská 384/25, Krásná Lípa za cenu
50 Kč/m2
+ porosty 3 200 Kč za těchto podmínek:
- výměra p. p. č. 2263/2 a konečná kupní cena
bude stanovena po zápisu kolaudace chodníku
Pražská,
- prodej pozemků bude realizován po zápisu kolaudace chodníku Pražská,
- 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 části p. p. č. 345/7, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 5 – 11/2019
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 345/7, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Pavlíně Krčmářové, bytem Pivovarská 489/2, Krásná Lípa z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 1348, p. p. č. 1344 a p. p. č. 153/2,
vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 5 – 12/2019
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1348 o výměře 126
m2, p. p. č. 1344 o výměře 360 m2 a st. p. č. 153/2
o výměře 101 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zří-

zení zahrady Ivaně Lorencové, bytem Píškova 1960,
Praha 5 z důvodu zachování pozemků pro potřeby
města a nesplnění podmínek Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města.
Byty – smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy – byt č. 13, Nemocniční 1149/12a
Usnesení ZM č. 5 – 13/2019
ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 2000/40/13 - 304 na byt č. 13, Nemocniční 1149/12a, uzavřené s Jaroslavou Nesejtovou, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa,
na Matěje Rückera, bytem Rozhled 56, Jiřetín pod
Jedlovou.
Smlouva o budoucí darovací smlouvě
Usnesení ZM č. 5 – 14/2019
ZM schvaluje na základě smlouvy o budoucí darovací smlouvě a dohody o spolupráci při opravě Dittrichovy hrobky mezi městem Krásná Lípa
a Omnium z. s., se sídlem Smetanova 135, Broumov,
poskytnutí daru ve formě řeziva pro výstavbu statického zajištění Dittrichovy hrobky v rozsahu max.
30 m3 v celkové pořizovací ceně max. 80 tis. Kč.
Znečišťování vodního toku Křinice barvírnou
COLOR-TEX, s. r. o.
Usnesení ZM č. 5 – 15/2019
ZM bere na vědomí informaci o opakovaném znečišťování vodního toku Křinice odpadními vodami
z průmyslového areálu bývalé barvírny COLOR-TEX,
s. r. o. a ukládá starostovi města se i nadále situací
zabývat.
Smlouva o prodeji pozemku pod trafostanicí
Usnesení ZM č. 5 – 16/2019
ZM schvaluje Kupní smlouvu č. 2019/19/15 - 225 na
odkoupení části pozemku p. p. č. 239, k. ú. Krásná
Lípa, pod distribuční trafostanicí v ulici Smetanova
naproti budově MŠ č. p. 243 s firmou ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035.
Smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku
pod trafostanicí
Usnesení ZM č. 5 – 17/2019
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.
2019/19/15 - 229 na odkoupení části pozemku p.
p. č. 1943/2, k. ú. Krásná Lípa, pod distribuční trafostanicí v ulici Křižíkova v blízkosti domu č. p. 761
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín,
IČ 24729035.
Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 5 – 18/2019
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2019/19/15 - 184 na umístění
elektropřípojky v komunikaci pro průmyslový objekt v Čapkově ulici s firmou ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035.
Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 5 – 19/2019
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2019/19/15 - 185 na umístění
elektropřípojky v komunikaci v části obce Vlčí Hora
s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,
IČ 24729035.
Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 5 – 20/2019
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
- služebnosti č. 2019/19/15 - 190 na umístění elektropřípojky v komunikaci pro nový rodinný dům
v Lidické ulici s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická
874/8, Děčín, IČ 24729035.

26. září 2019
Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 5 – 21/2019
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2019/19/15 - 242 na umístění
zemního kabelu v pozemcích p. p. č. 2746/5, 3052/1
a 2787, k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce, a.
s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035.
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu výstavby
Usnesení ZM č. 5 – 22/2019
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/15/15
- 237 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná
Lípa na rok 2019 pro Dotační program na podporu výstavby rodinného domu s panem Tomášem
Gottwaldem a paní Michaelou Gottwaldovou, oba
bytem Na Kopečku 1195/1a, Krásná Lípa.
OZV 1/2019
Usnesení ZM č. 5 – 23/2019
ZM schvaluje OZV č. 1/2019 o omezení některých
hazardních her.
Statut SF
Usnesení ZM č. 5 – 24/2019
ZM schvaluje upravenou změnu Statutu sociálního
fondu.
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Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Krásná
Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 5 – 25/2019
ZM schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ
a MŠ Krásná Lípa p. o. dle předloženého návrhu.
Terénní práce 2019
Usnesení ZM č. 5 – 26/2019
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Terénní práce 2019 od Úřadu vlády ČR ve výši
300 000 Kč.
Terénní práce 2020
Usnesení ZM č. 5 – 27/2019
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
Terénní práce 2020 do programu RVRZ Podpora
terénní práce pro rok 2020. ZM schvaluje realizaci
tohoto projektu prostřednictvím příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa v případě získání dotace.
ZM schvaluje příspěvek Kostce Krásná Lípa, p. o. ve
výši 108 000 Kč na realizaci projektu a navazujících
aktivit.
Zastupování města
Usnesení ZM č. 5 – 28/2019
ZM deleguje starostu města Krásná Lípa Jana Koláře a 2. místostarostu města Krásná Lípa Ing. Zbyňka

Linharta k zastupování města Krásná Lípa na jednáních valné hromady SVS a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice na celé funkční období.
Zrušení usnesení o přijetí dotace
Usnesení ZM č. 5 – 29/2019
ZM ruší usnesení č. 2-14/2018 ze dne 17. 12. 2018
týkající se přijetí dotace na bezplatný veřejný internet od Evropské komise.
Nepřijetí dotace na zřízení bezplatné veřejné
Wi-Fi sítě
Usnesení ZM č. 5 – 30/2019
ZM neschvaluje přijetí dotace od Evropské komise
ve výši 15 000 EUR na zřízení bezplatného připojení k internetu ve vnitřních a venkovních veřejných
prostorách města a realizaci tohoto projektu.
10. rozpočtové opatření 2019
Usnesení ZM č. 5 – 31/2019
ZM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa pro rok 2019 v předloženém
znění.
Starosta města: Jan Kolář,
místostarostka města: Jana Drobečková,
ověřovatelé zápisu: Jiří Podhorský a Václav Danita

Usnesení z 18. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 16. 9. 2019
I. Hlavní program
Závěry z jednání 5. ZM
Usnesení RM č. 18 – 01/2019
RM projednala průběh a závěry z jednání 5. ZM.
II. Došlá pošta
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 – 02/2019
RM bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy č.
2019/25/26 - 142 po uplynutí výpovědní lhůty k 31.
12. 2019 na byt č. 4, Nemocniční 952/18, s nájemnicí Veronikou Selingerovou, bytem Nemocniční
952/18, Krásná Lípa.
Byty - pronájem - byt č. 1, Nemocniční 1148/12 Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 18 – 03/2019
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Nemocniční
1148/12, v tomto pořadí:
1. Jaroslava Nesejtová, bytem Nemocniční
1149/12a, Krásná Lípa,
2. Miloslava Jechová, Hálkova 10, Rumburk.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 – 04/2019
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Nebytové prostory - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 – 05/2019
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č.
2018/22/26 - 361, uzavřené s Monikou Semanovou,
Fibichovo údolí 335/3, Krásná Lípa, na pronájem
nebytových prostor č. 5, Masarykova 16/1, k 30. 9.
2019, z důvodu dluhu na nájemném.
Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa Centrum Českého Švýcarska, Krásná Lípa, okres
Děčín - zhotovitel
Usnesení RM č. 18 – 06/2019
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa
- Centrum Českého Švýcarska, Krásná Lípa, okres
Děčín“ vypracovanou komisí pro výběrová řízení.
RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2019/11/14

- 251 s vítězným uchazečem, kterým je firma Global Lighting s. r. o., Na příkopě 393/11, Praha 1, IČ
24216950, dle předloženého návrhu.
Smlouva na kofinancování projektu
Usnesení RM č. 18 – 07/2019
RM schvaluje smlouvu č. 2019/10/19 - 252 se SFŽP
ČR, IČ 00020729, Kaplanova 1931/1, Praha, na kofinancování projektu Doplnění varovného protipovodňového systému v předloženém znění.
Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy,
plotu, fasády 2019
Usnesení RM č. 18 – 08/2019
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o poskytnutí dotace na opravu fasád, střech a plotů
z Dotačního programu na opravy fasád střech
a oplocení v roce 2019.
Jedná se o tyto občany:
- Rudolf Jäckel - plot - smlouva č. 2019/15/15 - 246,
- Vítězslav Bureš - plot - smlouva č. 2019/15/15 - 247,
- Miluše Ptáčníková - plot -smlouva č. 2019/15/15
- 248,
- Tomáš Vondráček - plot - smlouva č. 2019/15/15
- 249.
Město plné květin 2019
Usnesení RM č. 18 – 09/2019
RM schvaluje vyhodnocení soutěže Město plné květin v roce 2019 a vítěze v pořadí:
1. Miloš Kohout, Rumburská 22, Krásná Lípa,
2. Irena Procházková, Štefánikova 607/6, Krásná
Lípa,
3. Marie Píšová, Sokolská 527/8, Krásná Lípa,
RM dále schvaluje předání odměn vítězům, dle
předloženého návrhu.
Kniha August Stradal
Usnesení RM č. 18 – 10/2019
RM se seznámila s průběhem poptávkového řízení
na tisk knihy vč. překladu v rámci projektu č. EEL0586-CZ-29.05.2019 a schvaluje dle nejnižší ceny
výběr dodavatele a objednávku s firmou Jaroslav
Stibor, Stradov 111, Chlumec.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 18 – 11/2019
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města
Krásná Lípa dle přiloženého návrhu.

Ceník odpadní dřevní hmoty
Usnesení RM č. 18 – 12/2019
RM schvaluje ceník odpadní dřevní hmoty města
Krásná Lípa v předloženém znění.
11. rozpočtové opatření 2019
Usnesení RM č. 18 – 13/2019
RM schvaluje 11. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa pro rok 2019 v předloženém
znění.
Platový výměr
Usnesení RM č. 18 – 14/2019
RM schvaluje v souladu s nařízením vlády ze dne
23. 11. 2018, kterým se mění některá nařízení vlády
v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a státních zaměstnanců platový
výměr RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 18 – 15/2019
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 11. 11. 2019 na akci Svatý Martin na
bílém koni pro Krásnolipský spolek, z. s. RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu
dne 6. 6. 2020 na akci Pohádkový les pro KČT Krásná Lípa. RM schvaluje zapůjčení prostor kulturního
domu za sníženou náhradu nákladů na akci Víceetapové závody v orientačním běhu pod názvem
Lilie v Krásné Lípě pro ZOOB Rumburk, z. s.
Zpráva o plnění úkolů z RM
Usnesení RM č. 18 – 16/2019
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých
úkolů.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci a zápisy:
- Nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu
Děčín k 31. 8. 2019,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze
dne 10. 9. 2019,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 3. 9.
2019.
Jan Kolář,
Jana Drobečková
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26. září 2019

Sportovní areál rozšiřuje svou nábídku

Od 1. října 2019 bude do provozu uveden letos na jaře dokončený malý saunový a wellness areál
u tělocvičny. Zájemci tak budou moci nově využívat finskou a parní saunu, infrasaunu a vířivku.
Přijít se podívat a saunu si vyzkoušet můžete v úterý 1. října 2019 od 16.00 do 20.00 za snížené Z bývalých dílen, kde byla vyrobena první
slavná motorka Čechie-Böhmerland, vznikla
vstupné 50 Kč
recepce areálu a SportBar.

Ještě v roce 2002 byly na místě dnešního areálu zbytky škvárového hřiště, ma- V následujících letech zde v několika etapách vznikl velký sportovně rekreační
lých hřišť na volejbal a zborceného zbytku garáží. (historická)
areál s celoročním provozem.

Pohled na tělocvičnu z Pražské ulice před rekonstrukcí a nyní.

Více informací o SportAreálu na webu www.krasnalipa.cz v menu Život, nebo
od 30. 9. 2019 na recepci – Pražská 615/27, Krásná Lípa, tel.: 608 522 871. A ještě
důležitá informace – od 23. do 29. 9. 2019 je z provozních důvodů celý sportovní
areál uzavřen.
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