
Slavnostním vysvěcením a  první mší, kterou 
sloužil krásnolipský rodák a  litoměřický kanovník 
Jiří Hladík, byla v  sobotu 18. prosince uvedena 
do  užívání nově zrekonstruovaná kaple panny 
Marie Karmelské ve Vlčí Hoře.
Rekonstrukce probíhala tři roky, opravu fi nancovalo 
město Krásná Lípa. V  letošním roce na  opravu 
vnějšího pláště a oken přispěla i obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko.
Kaple tak postupně dostala novou střechu, 
přední věž, okna, vstupní dveře, balkon, novou 
elektroinstalaci, vnitřní omítky a  opraveny byly 
i stropy. Objekt byl také zvenčí odvodněn.
Zvláštní kapitolou pak bylo vnitřní vybavení. 
Veškeré původní, ač často silně poškozeno, bylo 
opraveno a  vráceno na  místo. Dostalo pouze 
modernější barevný odstín, který koresponduje 
s  novou vnitřní výmalbou. Moderní jsou i  nová 
svítidla.
Důkladně byl opraven i oltář – této náročné úlohy 
se ujal Miroslav Vais z Krásného Buku.
A  to je i  jeden z  příjemných prvků celé akce. 
Na  rekonstrukci se výrazným způsobem podíleli 

krásnolipští řemeslníci.
Oprava střechy a  oplechování proběhlo pod 
vedením Karla Hejduka, Petra Dernera, Rostislava 
Hlavy a  Jiřího Králíka. Zednické práce a  malby 
uvnitř provedli Josef Duska, Josef Herák a  Roman 
Koiš. Vše potřebné pro jejich práci zajistila a na vše 
dohlédla Martina Fiegerová.
Zvláštní kapitolou pak byla oprava elektroinstalace 
a  především oprava a  elektrifi kace hodinového 
stroje z třicátých let minulého století. Desítky hodin 
jí věnoval Zdeněk Záhorský. 
Dekoraci a úpravy interiéru a barevné řešení fasády 
navrhla architektka Eva Cerhová. Vnější fasádu 
realizovala společnost Stamo Děčín. Okna a dveře 
vyrobil rumburský truhlář Tomáš Knazovič.
Nábytek a vybavení opravil, nový balkon a přední 
kostelní věž vyrobil truhlář Josef Papoušek 
z Chřibské.
Všem těmto patří především velký dík za to, že slovy 
kanovníka Jiřího Hladíka: „Všichni zde právě dostali 
velký vánoční dar!“.

(Jan Kolář)
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Příští číslo Vikýře vyjde 

20. ledna 2011

Kaple Panny Marie Karmelské opět zdobí Vlčí Horu

UPOZORNĚNÍ  PRO 
ORGANIZACE

Řádně vyplněné žádosti o dotace na akce 
a  činnost pro rok 2011 odevzdávejte 
nejpozději do 15.1.2011!  

Jak bude vycházet 
Vikýř v roce 2011

20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 
12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 28.7., 18.8., 1.9., 
15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 
8.12. a 22.12.
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Sváteční vánoční dny jsou sice za  námi, ale 
ozdobený stromeček je doma většinou ještě
nějaký čas během ledna připomíná. Nic však netrvá 
věčně a se stromečkem se dříve či
později musíme rozloučit. Kam potom s  ním? 
Majitelé živých stromků v  květináči mají o  tuto 
starost méně – postupně zvykají stromek 
na  chladnější prostředí, až ho během několika 
dní vysadí nebo dají i  s  květináčem na  zahradu. 
Vlastníci řezaných vánočních stromků to už mají 
trochu složitější. Obyvatelé rodinných domků 
většinou suché stromky bez problému spálí, to však 
nemohou udělat obyvatelé panelákových sídlišť. 

Ti, kterým není lhostejné v  jakém prostředí žijí, by 
měli suché vánoční stromky odložit na  jednom 
místě u  odpadových kontejnerů, nebo je přímo 
odnést do  sběrového dvora Technických služeb. 
Co se s  nimi děje potom? Pracovníci technických 
služeb stromečky odvážejí do deponie, kde je čeká 
seštěpkování a ve formě štěpků další použití, např. 
pro zahradnické účely. Když tedy odložíte suchý 
vánoční stromek ke kontejnerům na směsný odpad, 
nejenže nebude překážet někde na  nevhodném 
místě a  kazit vzhled města, ale v  podobě štěpků 
může přispět k ještě hezčí zahradní úpravě Krásné 
Lípy.                (r)

Co se stromečkem po Vánocích?
Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v  pondělí 17.1. 2011 ve  Vlčí 
Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 20.1. 
2011 v  Krásné Lípě. Dále pak v  pondělí 
31.1. 2011 ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách 
a ve čtvrtek 3.2. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
- Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00

- 8. - 9. 1. 2011 MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 15. – 16. 1. 2011 MUDr. Charvátová Hana, U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město, 
 tel.: 412 512 368
- 22. – 23. 1. 2011 MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci 
od 17 hodin. 
Osobní schůzku s  právníkem v  občanské poradně si 
můžete domluvit na  tel. 412  354  842. Na  schůzku je 
třeba přinést související doklady. Základní informace 
jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr.  Zbyněk Pražák - 
specialista na obchodní právo včetně práva obchodních 
společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní 
právo, konkurz a  vyrovnání, zákon o  vlastnictví 
bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní 
subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také 
autor odborných textů v Poradci podnikatele.

Ještě k rozhodčí doložce (pokračování z minulého 
čísla):  
Rozhodčí řízení má smysl zejména v  obchodních 
a podobných vztazích, tedy mezi dvěma v podstatě 
rovnocennými subjekty. Rozhodčí řízení je totiž 
relativně neformální – formality si strany dobrovolně 
dohodnou v rozhodčí doložce. Jinými slovy: strany si 
včas, ještě když jsou „kamarádi“, spolu sjednají, kdo 
bude jejich eventuelní spory mezi nimi rozhodovat 
(různé spory mohou rozhodovat různí lidé) a  jak. 
Proto musí být strany rovnocennými partnery, 
musí mít oba vůli a  vzájemnou sílu se dohodnout. 
Právě proto je v  podstatě proti zákonnému smyslu 
a  cíli rozhodčího řízení, aby rozhodčí doložka byla 
diktována tou „silnější“ stranou ve  spotřebitelských 
vztazích a nebyla změnitelná. 
Existují tzv. stálé rozhodčí soudy (platně zřízené jsou 
jen DVA – Rozhodčí soud při AK ČR a HK ČR v Praze 
a  Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní 
burze Kladno), které vydaly svá pravidla pro 
projednávání sporů. Jiné subjekty, které o sobě tvrdí, 
že jsou rozhodčími soudy, ve  skutečnosti nesplňují 
podmínku zřízení podle zákona. A  proto jsou sice 
rozhodčími místy, nikoliv však rozhodčími soudy 
ve smyslu zákona. 
V  rozhodčí doložce (s  výjimkou stálých rozhodčích 
soudů, kde je v  pravidlech i  způsob ustanovení 
rozhodců) je třeba jmenovat konkrétního rozhodce. 
Pokud rozhodčí doložka neobsahuje přímé určení 
rozhodce, ani konkrétní způsob určení rozhodce, ale 
jen odkazuje ohledně výběru rozhodce a  stanovení 
pravidel rozhodčího řízení na právnickou osobu, která 
není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě 
zákona (to jsou jen ty dva výše uvedené), a odkazuje 
na její statuty a řády ke jmenování a výběru rozhodců, 
jakož i způsobu vedení rozhodčího řízení, pak taková 
smlouva obchází zákon. Nepodepisujte ji. A  když 
už jste okolnostmi nuceni ji podepsat, braňte se 
jejím následkům a chtějte, aby o vašem sporu, tedy 
většinou o vašem neplacení, rozhodoval řádný státní 
soud.   

Kostka průběžně přijímá 
přihlášky do kurzu 
němčiny, který vede 
Miroslava Sidorr.

Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou 
pohyblivostí nebo 
po úrazu v domácím 
prostředí.
Kontakt: 
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz, 
tel: 777 291 359

Ambulantní odlehčovací 
služba
Služba určená seniorům 
a lidem se zdravotním 
handicapem.
Každou středu od 8:00 
do 12:00 v prostorách 
domu s pečovatelskou 
službou v Krásné Lípě 
Kontakt: 
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz, 
tel: 777 291 359

Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: 
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz, tel: 
777 291 359
 
Amari poradna
PO,ST 10:00-17:00
Poradenství při řešení 
bydlení, vzdělávání, 
zadluženosti apod.
 
Občansko právní 
poradna 
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení 
právních otázek
Kontakt: 412 354 842

JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, 
poradenství při hledání 
zaměstnání.
 
Přístup na internet 
a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro 
děti od 10 do 15 let
ÚT   9:00 – 16:00 – pro 
starší 15 let
Práce na PC a internetu.
 
Klub VČELIČKA 
PO,ST 9:00 – 11:00  - pro 
děti 1– 6 let a jejich rodiče

Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - 
volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - 
výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00  - 
doučování školáků
 
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PA 12:00 – 19:00  
SO 12:00 – 18:00
 
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
Podporované 
zaměstnávání a bydlení 
pro klienty s různým 
stupněm postižení.
 
Kontaktní místo Lokálního 
partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, 
občanské sdružení
Dobrovolnické centrum 
Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky.

Policejní sloupek 

Když ty mě, tak já tobě
Spor dvou mužů z  Dlouhého Dolu (říkejme jim pán 
P. a pán L.) řešili krásnolipští policisté. Pán P. si pána 
L. objednal na kácení a řezání stromů. Po provedené 
práci pán P.  využil okamžiku a  odcizil pánovi L. 
motorovou pilu v hodnotě 7 tisíc korun. Pán L. si to 
nenechal líbit a na chodbě domu pána P. se zmocnil 
jiné motorové pily a křovinořezu v celkové hodnotě 
9 tisíc korun. Každý z  pánů nyní čeká na  vynesení 
rozsudku soudem pro trestný čin krádeže.

Pozor na falešné zedníky
Jeden takový nabízel své služby majiteli chaty 
v  Křižíkově ulici u  cyklostezky. V  té době už měl 
ve  svých kapsách akuvrtačku, kterou ještě před 
nabídkou svých služeb u  chaty odcizil. Zlodějíčka 
i  s  lupem druhého dne přivedl na  služebnu policie 
poškozený. Ačkoli škoda nepřesáhne 5 tisíc 
korun, bude se zodpovídat u  soudu pro trestný 
čin porušování domovní svobody, neboť loupil 
na soukromém pozemku.

Bude posilovat při stavbě plotu
Celkem dva případy vloupání řeší policisté v Doubické 
ulici. Při vloupání do kůlny u jedné z tamních chalup 
pachatel odcizil devět balíků nového pozinkovaného 
pletiva. Při vloupání do  garáže u  jiného rodinného 
domu se pachatel zmocnil posilovacího stroje 
a elektrického ručního nářadí.

Nakradli papíru za sedm tisíc
Jen pár hodin bez dozoru stačilo neznámému 
pachateli k  tomu, aby vykradl klubovnu Rómského 
sdružení Čačipen v  Masarykově ulici. Za  tu dobu 
odnosil velké množství psacích potřeb, papírů 
a  jiných kancelářských potřeb, které měly sloužit 
hlavně dětem, jež zde tráví volný čas. Celková škoda 
odcizených věcí dosáhla téměř sedm a  půl tisíce 
korun.

S kradeným benzínem daleko nedojeli
Trojice pachatelů se rozhodla natankovat přes 
šedesát litrů benzinu v  Pražské ulici bez zaplacení. 
Ke své smůle byli dopadeni krásnolipskými policisty 
před Horním Podlužím. Řidič vozidla se již v minulosti 
trestného činu krádeže dopustil, spolujezdce bude 
řešit komise pro projednávání přestupků při MěÚ 
v Krásné Lípě.

Policisté OOP Krásná Lípa v období 
od 17. listopadu do 16. prosince evidovali 

17 trestných činů a 14 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor



strana 36. ledna 2011

První křížky v Českém Švýcarsku jsou již opraveny
První opravené drobné sakrální památky 
od restaurátorské fi rmy převzala Obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko, která úspěšně 
pokračuje v  realizaci projetu Naslouchejte hlasu 
venkova (Listen to the Voice of Villages). Jedná se 
o  křížky a  skalní výklenek ve  Chřibské, Hřensku, 
Růžové, Janově a  Mikulášovicích a  kapli Marie 
Karmelské ve Vlčí Hoře. 
Na vyjmenovaných památkách prováděla odborná 
restaurátorská fi rma kompletní renovaci jak 
pískovcových kamenných částí, tak i  kovových 

a litinových křížů a  malovaných postav na plechu. 
V některých případech se i upravoval okolní terén 
a  doplňovalo stávající oplocení. V  případě kaple 
Marie Karmelské ve Vlčí Hoře z roku 1870 se jednalo 
o  celkovou rekonstrukci, na  které se významnou 
měrou podílel i  vlastník objektu - město Krásná 
Lípa, které při její rekonstrukci proinvestovalo 
téměř sedm set tisíc korun a  přes třicet tisíc eur 
do  rekonstrukce vložila i  obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko. 
V  příštím roce bude oprava vybraných drobných 

sakrálních památek v  regionu Českého Švýcarska 
dokončena, v plánu je ještě oprava dvaceti objektů. 
Celková výše investice z prostředků Evropské unie 
je téměř tři miliony korun.
Projekt je spolufi nancován ze zdrojů Evropské 
unie v  rámci Operačního programu Nadnárodní 
spolupráce Střední Evropa a  z  Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF).

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Českosaské Švýcarsko má další certifi kované výrobky

Dům Českého Švýcarka přivítal stotisícího návštěvníka

Keramické modely podstávkových domů z  Dolní 

Poustevny, autorská dekorovaná keramika ze 

Starých Křečan,  varnsdorfský šlehačkový Dort tety 

Alenky a borůvkový řez či bylinkový likér a ovocná 

marmeláda ze saského Hohnsteinu - to je stručný 

výčet nových regionálních výrobků, které získaly 

certifi kát a právo užívat logo Českosaské Švýcarsko 

regionální produkt. Výše zmíněné výrobky  (3 

výrobci jsou z  Českého a  1 ze Saského Švýcarska) 

se tak připojily  k  dalším  jedenácti v  červnu  

certifi kovaným regionálním producentům.

Přeshraniční region Českosaské Śvýcarsko je 

zapojen do celorepublikové sítě oblastí s regionální 

značkou již od  června tohoto roku. Certifi kace je 

určena zpravidla pro řemeslné nebo umělecké 

výrobky, potraviny nebo zemědělské a  přírodní 

produkty. Žádost o udělení certifi kace pro výrobek 

si mohl podat jakýkoliv výrobce, ale aby získal 

certifi kát, musel splňovat několik podmínek/

kritérií jako například: výrobek musí být vyrobený 

v  regionu (to platí i  pro sídlo výrobce), musí být 

kvalitní, ekologicky nezávadný a dále se hodnotily 

i další jedinečné vlastnosti výrobku jako například 

tradice, ruční výroba, spojitost s  regionem či 

potenciál stát se atraktivním turistickým suvenýrem 

a podobně. Většinu regionálních výrobků z tohoto 

regionu lze již nyní  zakoupit buď přímo u výrobců, 

nebo v  informačních střediscích Národního parku 

České Švýcarsko v  Krásné Lípě, a  v  letní sezóně 

i v Jetřichovicích či v Dolní Chřibské. Více na http://

www.ceskesvycarsko.cz/regionalni-vyrobky/

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Krátce před polednem 20. prosince vstoupil 

do Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě jubilejní 

stotisící návštěvník. Přivítal ho ředitel tohoto 

informačního a  vzdělávacího střediska Marek 

Mráz a  předal mu symbolický dárek v  podobě 

nástěnného fotografi ckého kalendáře Českosaské 

Švýcarsko 2011. K  lepšímu monitoringu počtu 

návštěvníků v  Domě ČŠ přispěl nový automatický 

systém, který agentura Czechtourism instaluje 

ve  všech významných turistických informačních 

centrech v České republice.

Dům Českého Švýcarska provozuje obecně 

prospěšná společnost České Švýcarsko již od října 

2007 spolu s  dalšími dvěma informačními 

středisky v regionu. Dům Českého Švýcarska nabízí 

návštěvníkům především moderně vybavené 

infocentrum (kompletní turistický servis o regionu, 

internetovou kavárnu, široký sortiment turistického 

zboží a  regionálních výrobků, průvodcovské 

a  ubytovací služby apod.) a  především také 

výjimečnou interaktivní expozici o  regionu plnou 

hravých exponátů a fi lmových projekcí.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)
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Vánoční rozjímání se 
Štěpánem Rakem

Hráli koledy starých mistrů

S rokem starým i novým se loučili a vítali 
pochodem

Krásná Lípa slaví advent třikrát

Dykyta i Lužičan 
vánočně

Vánoční čas v Krásné Lípě 

Vánoční rozjímání se Štěpánem Rakem bylo 

skutečně rozjímáním. Vlčíhorskou kapli rozsvítily 

28. prosince svíčky, rozezněla ji kytara a  zpěv 

pana Raka a  jeho hostů - Pavly Štěpničkové 

a syna Jana Matěje Raka. Kytarový mistr pochválil 

nově opravený interiér kaple a  zahrál několik 

koled a  dalších skladeb inspirovaných vůněmi. 

Za  všechny bych jmenovala Vůni kadidla, která 

ve spojitosti s místem koncertu dokázala „zastavit 

čas“. Pokoncertní posezení s  čajem a  punčem 

v čajovně společnosti Nobilis Tilia byla příjemnou 

tečkou. 

(Za Nobilis Tilia o.s. Irena Kubicová )

K  tradici Vánoc v  Krásné Lípě neodmyslitelně 

patří vánoční koncert instrumentálně-vokálního 

souboru SoliDeo z  Děčína. Stejně jako v  letech 

minulých se i  letos kostelem sv. Máří Magdaleny 

rozléhala středověká vánoční hudba z  dob 

renesenace až po baroko z Čech, Itálie, Španělska, 

Rakouska a  Německa, kterou soubor hraje 

na  dobové hudební nástroje ze zvířecích rohů, 

na kostěné fl étny, středověké duby, či kobzu. 

(vik)

Na  Silvestra na  Klíč, na  Nový rok na Vlčí horu. Tak 

se loučí a vítají s rokem starým i novým krásnolipští 

turisté. Ostatně na  konci i  na  začátku roku mají 

turisté z  Krásné Lípy pravidelně napilno. Koncem 

roku kromě tradičního silvestrovského výstupu 

na  Klíč vyráží do  přírody i  na  Štěpána, když se 

přes Dymník vydávají do  rumburského muzea 

na  prohlídku starých betlémů. A  po  novoročním 

výstupu na  Vlčí horu je již za  dva týdny čeká 

nocování pod širým nebem při nejsevernějším 

zimním stanování - a to opět pod Vlčí horou. 

(vik)

Letos poprvé se v  Krásné Lípě připomínal advent 

hned třikrát. Poprvé to byly adventní trhy 

krásnolipské základní školy, podruhé staročeský 

advent, který byl v  režii města Krásná Lípa 

a  folklorního souboru Lužičan a  letos poprvé 

si krásnolípáci mohli užívat a  poslední vánoční 

dárky nakoupit na  historicky prvním turistickém 

adventu. Uspořádali ho krásnolipští turisté a kromě 

toho, že na  něm představili regionální řemeslníky 

s  jejich zajímavými a  netradičními výrobky, na  ně 

obyvatele města také lákali prodejem čerstvě 

řezaných vánočních stromků.

Před Vánocemi v  Krásné Lípě tradičně koncertují 

i  dva krásnolipské folklorní soubory. Tradice 

lidových Vánoc představili členové Lužičanu 

a Dykyty a jejich hosté. 
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I. Hlavní program
Plnění úkolů ze 75. RM 
Usnesení RM č. 2 - 01 
RM bere na  vědomí zprávu o  plnění úkolů ze 75. RM předloženou 
místostarostkou RNDr. Ivanou Preyovou. 

Rekonstrukce hřbitovní kaple Krásná Lípa, I. etapa 
Usnesení RM č. 2 - 02 
RM schvaluje uzavření SOD s  fi rmou Demos, s.r.o., Krásná Lípa na  I. 
etapu rekonstrukce hřbitovní kaple v Krásné Lípě, dle přílohy. 

II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 236 a části p. p. č. 240/1, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 2 - 03 
RM doporučuje ZM schválit prodej p.  p.  č. 236 o  výměře 1086 m2 
a části p. p. č. 240/1 (nově vzniklá p. p. č. 240/11) o výměře 693 m2, vše 
k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Ivo Hurychovi, Praha, Teplická 
269/42 za cenu 88 980 Kč (do základní výměry 16 700 Kč, nad základní 
výměru 66 080 Kč, porosty 6 200 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 237, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 2 - 04 
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 237 o výměře 270 m2, k. 
ú. Vlčí Hora Ivo Hurychovi, Praha, Teplická 269/42 z důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města. 

Prodej p. p. č. 3187 a části p. p. č. 2748/23, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 2 - 05 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 3187 o výměře 38 m2 a části 
p. p. č. 2748/23 o výměře 39 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Miloši a Jitce Kubištovým, Krásná Lípa, Kyjovská 8/2 za cenu 
4 540 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 646/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 2 - 06 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.  p.  č. 646/1 (nově vzniklá 
p. p. č. 646/5) o výměře 632 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 
zřízení samostatné zahrady Monice a  Josefu Zoserovým, Jiřetín pod 
Jedlovou, Tolštýnská 130 za  cenu 12  640 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.  

Pronájem pozemku p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 2 - 07 
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2006/23/15-
184, nájemce Pavlína Klabanová, Krásná Lípa, Pivovarská 6, kterým se 
upravuje číslo pozemku na  p.  p.  č. 348/4, k. ú. Krásná Lípa, výměra 
z 321 m2 na 111 m2 a prodlužuje se doba nájmu do 31. 12. 2011. 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/23/15-009 
Usnesení RM č. 2 - 08 
RM bere na  vědomí ukončení smlouvy o  nájmu pozemku č. 
2001/23/15-009 k  31. 12. 2010, nájemce Ing.  Karel Hieke, Krásná 
Lípa, Dlouhý Důl 32. 

Směna části p. p. č. 2751/4 a části st. p. č. 394 za p. p. č- 2751/13 
a část p. p. č. 552, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 2 - 09 
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 2751/4 o výměře 331 
m2 a části st. p. č. 394 o výměře 374 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 
2851/13 o výměře 36 m2 a část p. p. č. 552 o výměře 14 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa s Karlem Alferym, Praha 5, Elišky Peškové 323/1. Rozdíl 
výměr bude účtován částkou 15 Kč/m2 + úhrada dřevin. Náklady 
uhradí směnitelé rovným dílem. 

Směna části p.  p.  č. 1057/2, 511/2 za  část 511/3, vše k. ú. 
Krásný Buk  
Usnesení RM č. 2 - 10 
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 511/2 a části p. p. č. 
1057/2, vše k. ú. Krásný Buk za  část p.  p.  č. 511/3, k. ú. Krásný Buk 
s  Marianou Krásnolipskou, Krásná Lípa, Pletařská 660/9. Náklady se 
směnou spojené uhradí směnitelé rovným dílem. 

Změna katastrální hranice mezi k. ú. Zahrady a k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 2 - 11 
RM doporučuje ZM schválit změnu zákresu průběhu katastrální 

hranice mezi k. ú. Zahrady a k. ú. Krásný Buk na stav zákresu v platné 
katastrální mapě. Zápis p. p. č. 1087, k. ú. Zahrady bude zrušen. 

Oprava chyby v č. 1097/1  
Usnesení RM č. 2 - 12 
RM doporučuje ZM neschvalit opravu chyby v katastru nemovitostí - 
zrušení zápisu p. p. č. 1097/1 o výměře 566 m2, k. ú. Krásný Buk s tím, 
že komunikace fyzicky existuje a je využívána jako přístupová. 

Prodloužení platnosti smluv o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 2 - 13 
RM schvaluje dodatek ke  smlouvám o  nájmu pozemku, kterým se 
prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2015: č. smlouvy; nájemce;adresa
2001/23/15-015, Eva Straková, Krásná Lípa, Tylova 3;
2005/23/15-218, Tomáš Kotlaba, Kolín, Roháčova 260;
2005/23/15-217, Květoslava Uxová, Krásná Lípa, Krásný Buk 34;
2005/23/15-293, Helena Margoliusová, Praha, U Větrolamu 8;
2001/23/15-017, Karel Kočárek, Krásná Lípa, Polní 9;
2006/23/15-210, Jiří Janiš, Krásná Lípa, Frindova 16;
2000/23/17-311, Ivana Debnárová, Krásná Lípa, Frindova 8;
2001/23/15-008, Jana Czabanová, Krásná Lípa, Dukelská 3;
2001/23/15-143, Ivana Nováková, Krásná Lípa, Masarykova 2;
2001/23/15-037, Zdenka Selingerová, Krásná Lípa, Nerudova 546/4. 

III. Různé
Byty - vyhlášení k pronajmutí - byt č. 4, Krásná Lípa, Křinické 
náměstí 248/1 
Usnesení RM č. 2 - 14 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout od 5. 1. 2011 byt č. 4, Krásná 
Lípa, Křinické náměstí 248/1. Byt I. kategorie o  velikosti 3+1 (cca 
130 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu 
nájemní smlouvy. Veškeré opravy a  úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

Byty - vyhlášení k  pronajmutí - byt č. 12, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 2 - 15 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 12, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6. Byt 
I. kategorie o  velikosti 1+1 (cca 30 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Kauce 
5  000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy. Veškeré opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

Byty - podnájem bytu č. 28, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 2 - 16 
RM schvaluje Liboru Cejnarovi bytem Rumburk, Smetanova 1274/3 
podnájem bytu č. 28, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa pro V. 
Hlaváčka bytem Krásná Lípa, Nerudova 11.  

Byty - přidělení - byt č. 44, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 2 - 17 
RM schvaluje pronájem bytu č. 44, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 
v tomto pořadí:
1. Rojer Martin bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1091/2
2. Hálová Dana bytem Šluknov, Palackého 715
3. Koubská Vilma bytem Milevsko, Čs. armády 783
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady. 

Byty - uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky 
Usnesení RM č. 2 - 18 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky 
městských bytů, dle předloženého návrhu. 

Dodatek ke smlouvě – oprava žlabů na objektu Krásný Buk 54 
Usnesení RM č. 2 - 19 
RM schvaluje v souvislosti s opravou žlabů a svodů na objektu Krásný 
Buk 54, dodatek č. 1 k SOD č. 2010/11/28 – 317 na provedení prací 
s fi rmou Jaroslav Novák - Klempířství, Varnsdorf, Havlíčkova 3371, dle 
předloženého návrhu. 

Dodatek č. 1 k  pojistné smlouvě o  pojištění majetku 
a odpovědnosti za škodu s Generali Pojišťovnou, a. s. 
Usnesení RM č. 2 - 20 
RM schvaluje dodatek č. 1 k  pojistné smlouvě č. 15  228  31  781 
o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu se společností Generali 
Pojišťovna, a. s., dle předloženého návrhu. 

Dodatek ke  smlouvě o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene 
Usnesení RM č. 2 - 21 
RM souhlasí s  uzavřením dodatku ke  smlouvě o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene. Jedná se o  doplnění pozemku p.  p.  č. 
3019/2, k. ú. Krásná Lípa, do  původní smlouvy, který byl dotčen 
stavbou zemního kabelového vedení NN v průběhu stavby DC Krásná 
Lípa, p. p. č. 541/8, Ing. Kubica. 

Změna podmínek města Krásná Lípa pro povolování výkopů 
v pozemcích města 
Usnesení RM č. 2 - 22 
RM schvaluje úpravu Technických podmínek pro provádění výkopů 
v pozemcích města. 

Smlouva o  smlouvě budoucí o  věcném břemenu na  uložení 
kabelu NN do komunikace 
Usnesení RM č. 2 - 23 
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene s  fi rmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8, týkající 
se uložení zemního kabelu NN do pozemku města z důvodu výstavby 
nové elektro přípojky pro budoucí rodinný dům na  pozemku p.  p.  č. 
1959/1, k. ú. Krásná Lípa. 

Smlouva o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene 
na uložení kabelu NN do komunikace 
Usnesení RM č. 2 - 24 
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene s  panem Jiřím Šedivým, Textilní 208/8, Rumburk - Dolní 
Křečany, týkající se uložení zemního kabelu NN do  pozemku města 
p.p.č. 2901/1, z důvodu výstavby nové elektro přípojky 
pro budoucí rodinný dům na pozemku p. p. č. 615/2, k. ú. Krásná Lípa. 

Střechy, ploty, fasády 2010 
Usnesení RM č. 2 - 25 
RM schvaluje výplatu příspěvku žadatelce Uršule Pekárkové, Laudova 
1005, 16300 Praha, na rekonstrukci plotu u objektu Sněžná 45 ve výši 
3 000 Kč. 

Schválení darovací smlouvy 
Usnesení RM č. 2 - 26 
RM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Krásná Lípa a Ústeckým 
krajem zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje, 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem na  odstraňování následků 
škod způsobené povodní. 

Rekonstrukce mostku KL-25, Kyjov u č.p.59 
Usnesení RM č. 2 - 27 
RM schvaluje dodatek č. 1 SOD č. 2010/11/14 - 305, uzavřenou s fi rmou 
SaM Děčín na rekonstrukci mostku KL 25 po letošní povodni, kterým 
se s ohledem na klimatické podmínky upravuje datum defi nitivního 
dokončení a způsob platby za dílo. 

Kanalizace Krásná Lípa - II. etapa 
Usnesení RM č. 2 - 28 
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD č. 2010/11/14 - 116 uzavřené s Ing. S. 
Zahradníkem, Liberec, na  dopracování a  vytištění 8 paré realizační 
projektové dokumentace na stavbu Kanalizace Krásná Lípa, II. etapa.  

Dodatek č. 13 ke  smlouvě na  zajištění sběru, svozu, využití 
a  odstranění komunálního odpadu fi rmou Marius Pedersen, 
a.s., Hradec Králové 
Usnesení RM č. 2 - 29 
RM schvaluje dodatek č. 13, který upravuje ceník ke  smlouvě číslo 
7300010 o odstraňování odpadů uzavřené mezi městem Krásná Lípa 
a fi rmou Marius Pedersen a.s., se sídlem v Hradci Králové, Průběžná 
1940/3.  

Veřejnoprávní smlouva s obcí Doubice v oblasti přestupkového 
řízení 
Usnesení RM č. 2 - 30 
RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon 
přenesené působnosti v  oblasti přestupkového řízení mezi městem 
Krásná Lípa a obcí Doubice, dle předloženého návrhu. 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 2. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 08.12.2010
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Vyjádření k udělení licence na veř. dopravu - Bus Line 
Usnesení RM č. 2 - 31 
RM souhlasí s  žádostí o  udělení licence na  provozování vnitrostátní 
veřejné linkové osobní dopravy na linkách:
- Varnsdorf - Krásná Lípa - Staré Křečany, Brtníky
- Rumburk - Staré Křečany - Krásná Lípa - Doubice
- Rumburk - Krásná Lípa -Rybniště - Jiřetín p. Jedlovou. 

Obecně závazné vyhlášky 
Usnesení RM č. 2 - 32 
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 3/2010 o  stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů a  nakládání se stavebním odpadem na  území 
města Krásná Lípa.

RM doporučuje ZM schválit OZV č. 4/2010 o  místním poplatku 
za  provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení 
povolení Ministerstvem fi nancí podle jiného právního předpisu. 

Souhlas s trvalým pobytem Jaroslavy Vaníčkové 
Usnesení RM č. 2 - 33 
RM uděluje souhlas k  přihlášení trvalého pobytu pro Jaroslavu 
Vaníčkovou, trvale bytem Železničářská 432, Havlíčkův Brod na adresu 
Krásná Lípa, Studánecká 564/16. 

Pověření Jany Baranové výkonem opatrovnictví 
Usnesení RM č. 2 - 34 
RM pověřuje Janu Baranovou výkonem opatrovnictví Heleny 
Hoznourkové, Čelakovského 40/13, Krásná Lípa; Josefa Solara, 
Nemocniční 1056/19, Krásná Lípa; Boženy Polendové, Čelakovského 
40/13, Krásná Lípa; Anny Plecité, Čelakovského40/13, Krásná Lípa 
a Robina Hučka, Varnsdorfská 160/72, Krásná Lípa. 

Uzavírání smluv k dílům hudebním 
Usnesení RM č. 2 - 35 
RM pověřuje místostarostku města RNDr. Ivanu Preyovou k uzavírání 
smluv s Ochranným svazem autorským a dalšími institucemi pro práva 
k  dílům hudebním, dle licenčních smluv o  veřejném provozování 
hudebních děl. 

Pověření k  výkonu občanských obřadů zlaté svatby a  vítání 
občánků  
Usnesení RM č. 2 - 36 
RM pověřuje k  výkonu občanských obřadů, bez užívání závěsného 
odznaku se státním znakem paní Janu Chvátalovou, Nemocniční 
1092/2a, na volební období 2010 - 2014. 

Dohoda o provedení slavnostních obřadů v roce 2011 
Usnesení RM č. 2 - 37 
RM schvaluje uzavření dohody o  provedení práce na  realizaci 
svatebních obřadů a obřadů vítání občánků v roce 2011 ve výši 400 Kč 
za obřad pro oddávajícího a matrikářku. 

Plán akcí Kulturního domu 
Usnesení RM č. 2 - 38 
RM bere na  vědomí program kina a  plán akcí v  KD na  měsíc leden 
2011, dle předloženého návrhu. 

Zásady 
Usnesení RM č. 2 - 39 
RM schvaluje kalendář kulturních a sportovních akcí na 1. pol. r. 2011. 
RM ukládá místostarostce Ivaně Preyové zpracovat zásady pro provoz 
a využívání kulturního domu ve vazbě na dotační systém města. 

IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- stav vzduchotechniky v objektu Školní jídelna;
- zpráva o stavu vymáhaných pohledávek města Krásná Lípa 
od společnosti PROFI-CZ s.r.o., Plzeň;
- návštěvnost internetu a městské knihovny za měsíc listopad;
- zápis ze 14. plenárního zasedání Rady NP České Švýcarsko ze dne 
11. 11. 2010, 

 Informace 
 RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 30. 11. 2010.

1. Rezignace na mandát člena ZM 
Usnesení ZM č. 2 – 01/2010 
ZM bere na vědomí rezignaci Jany Drobečkové na mandát člena 
Zastupitelstva města Krásná Lípa. 

2. Složení slibu 
Usnesení ZM č. 2 – 02/2010 
ZM bere na  vědomí, že zákonem předespaný slib dodatečně 
složil člen ZM Miroslav Vais. 

3. Kontrola plnění úkolů 1. ZM 
Usnesení ZM č. 2 – 03/2010 
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 1. zasedání ZM předloženou 
starostou města Janem Kolářem a Ing. Zbyňkem Linhartem bez 
připomínek.

4. Změna Zakládací smlouvy České Švýcarsko, o. p. s. 
Usnesení ZM č. 2 – 04/2010 
ZM schvaluje formální úpravy Zakládací smlouvy České 
Švýcarsko, o. p.  s. s  tím, že počet členů správní rady se sníží 
na devět. 

5. Plán práce a  termíny jednání Zastupitelstva města 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 05/2010 
ZM projednalo a schvaluje stanovení termínů konání a plán práce 
2. - 6. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa v předloženém 
znění. 

6. Jmenování členů fi nančního výboru 
Usnesení ZM č. 2 – 06/2010 
ZM jmenuje členy svého fi nančního výboru Petra Nováka, 
Miroslavu Přibylovou, předsedou jmenuje PaedDr.  Zbyňka 
Šedivého. 

7. Jmenování členů kontrolního výboru 
Usnesení ZM č. 2 – 07/2010 
ZM jmenuje členy svého kontrolního výboru, Jiřího Sudu, Josefa 
Straku, Jakuba Judu, Václava Hiekeho, předsedou jmenuje Josefa 
Myšáka. 

8. 3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro 
rok 2010 
Usnesení ZM č. 2 – 08/2010 
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa 
pro rok 2010 v předloženém znění.  

9. 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro 

rok 2010 
Usnesení ZM č. 2 – 09/2010 
ZM pověřuje starostu města Krásná Lípa v  případě potřeby 
odsouhlasit 4. rozpočtové opatření rozpočtu města pro rok 2010 
v souvislosti se zaúčtováním vztahů na státní rozpočet s tím, že 
následně bude schváleno v ZM. 

10. Organizační složky města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 10/2010 
ZM schvaluje dodatky zřizovacích listin organizačních složek 
města Krásná Lípa v předloženém znění 
1) dodatek č. 1 - 0376 Příspěvek města na provoz p. o. KOSTKA, 
0379 Centrum NP České Švýcarsko I,
2) dodatek č. 2 - 0361 Daně a  poplatky, 0363 Dotace, 0364 
Rozpočtová rezerva, 0375 EQUAL,
3) dodatek č. 3 - 0373 Sociální péče, 0374 Ostat. práce a sociální 
věci, 0386 Správa hřbitovů, 0392 Sportovní areál, 0395 DPS 
Krásná Lípa,
4) dodatek č. 4 - 0390 T-klub, 0391 Zařízení pro sport. a zájm. 
činnost, 
5) dodatek č. 5 - 0306 Ostatní doprava, 0355 Propagace 
a cestovní ruch. 

11. Změna dispozičních oprávnění od 1.1.2011 
 Usnesení ZM č. 2 – 11/2010 
ZM ruší k  31.12.2010 organizační složky 0342 SPOZ, 0343 
Knihovna, 0344 Ostatní kultura, 0377 Příspěvek města 
na provoz RELAX, 0379 Centrum NP České Švýcarsko I a schvaluje 
od  1.1.2011 dodatky zřizovacích listin organizačních složek 
města Krásná Lípa 
v předloženém znění
1) dodatek č. 1 - 0341 Kultura a propagace,
2) dodatky č. 4 - 0373 Sociální péče, 0395 DPS Krásná Lípa,
3) dodatek č. 6 - 0355 Cestovní ruch. 

12. Odpis promlčených pohledávek 
Usnesení ZM č. 2 – 12/2010 
ZM schvaluje odpis promlčených pohledávek k  rozpočtovým 
příjmům města Krásná Lípa k  30. 9. 2010, dle předloženého 
návrhu. 

13. Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ na rok 2010 
Usnesení ZM č. 2 – 13/2010 
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený 
rozpočet k  1. 11. 2010 příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.  

14. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ pro rok 2010 

Usnesení ZM č. 2 – 14/2010 
ZM schvaluje ponížení neinvestičního příspěvku na  provozní 
výdaje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ o částku 120 000 Kč pro rok 2010. 

15. Žádost ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 15/2010 
ZM schvaluje žádost p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa (dále jen ZŠ a MŠ) 
na pořízení elektrického kotle do školní jídelny ve výši 106 300 Kč 
(bez DPH) z poskytnutého neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ 
a MŠ pro rok 2010.  

16. 3. rozpočtové opatření rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2010 
Usnesení ZM č. 2 – 16/2010 
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 
2010, dle předloženého návrhu. 

17. ZŠ a MŠ - dotace z Fondu malých projektů 
Usnesení ZM č. 2 – 17/2010 
ZM schvaluje přijetí dotace příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa z  FMP z  programu Cíl 3 na  podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a  Svobodným státem 
Sasko na  realizaci projektu školy Přeshraniční region očima 
dětí v  celkové výši 6  183, 83 EUR s  tím, že vlastní prostředky 
organizace tvoří 15% způsobilých výdajů. 

18. ZŠ a MŠ - rezervní fond 
Usnesení ZM č. 2 – 18/2010 
ZM schvaluje fi nancování nákladů spojených z realizací projektu 
Přeshraniční region očima dětí (1.10.2010 – 30.9.2011) 
z  rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ Krásná 
Lípa. Finanční prostředky budou vráceny v  plné výši zpět 
do  rezervního fondu po  přijetí dotačních prostředků z  FMP 
na  základě předložených žádostí o  platbu. Spoluúčast ve  výši 
15% bude hrazena z provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Krásná Lípa. 

19. Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa na  rok 
2011 
Usnesení ZM č. 2 – 19/2010 
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1. 1. 2011 podle 
rozpočtového provizoria, v předloženém znění. 

20. Nasmlouvané investice na přelomu roku 2010/2011 
Usnesení ZM č. 2 – 20/2010 
ZM schvaluje pokračování realizace investic města a proplácení 
jednotlivých plateb dle smluvních podmínek rozpočtu akcí 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 14.12.2010
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do  schválení rozpočtu města na  rok 2011, a  to především 
u investic:
a) Projektové dokumentace
b) Inženýrské služby
c) Kanalizace II. etapa
d) Odkup pozemků
e) Rekonstrukce hřbitovní kaple v Krásné Lípě
f) Centrální pult řízení kotelen
g) Rekonstrukce mostku u čp. 59 po povodni
h) Oprava Hauserky a drobné úpravy ve sportovním areálu
ch) Investice SMM
i) Obnova zeleně
j) Rekonstrukce kaple ve Vlčí Hoře 

21. Předání kompetence RM 
Usnesení ZM č. 2 – 21/2010 
ZM schvaluje využití volných fi nančních prostředků města 
Krásná Lípa ke zhodnocování do max. výše 5 mil. Kč a pověřuje 
RM k tomuto nakládání. 

22. Neinvestiční příspěvek na  provoz pro p.  o. KOSTKA 
Krásná Lípa pro rok 2011 
Usnesení ZM č. 2 – 22/2010 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na  provozní výdaje 
příspěvkové organizace KOSTKA, Krásná Lípa (dále jen Kostka) 
v celkové výši 561 000 Kč, z  toho na spolufi nancování projektu 
S  rodiči do  školky 2011  50  000 Kč. Příspěvek na  provoz 
příspěvkové organizace KOSTKA bude čerpán na  základě 
schváleného rozpočtu příspěvkové organizace KOSTKA pro rok 
2011. 

23. Rozpočet KOSTKA Krásná Lípa, p. o. na rok 2011 
Usnesení ZM č. 2 – 23/2010 
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace KOSTKA Krásná 
Lípa pro rok 2011, dle předloženého návrhu. 

24. Neinvestiční příspěvek na  provoz pro p.  o. ZŠ a  MŠ 
na rok 2011 
Usnesení ZM č. 2 – 24/2010 
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na  provozní výdaje 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ v celkové výši 4 085 tis. Kč, z toho 
na provoz ZŠ a MŠ ve výši 3 025 tis. Kč a na provoz sportovního 
areálu ve  výši 1  060 tis. Kč, který bude čerpán na  základě 
schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2011.  

25. Rozpočet ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro rok 2011 
Usnesení ZM č. 2 – 25/2010 
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na rok 2011, dle 
předloženého návrhu. 

26. Převod vozidla CITROËN Berlingo 
Usnesení ZM č. 2 – 26/2010 
ZM schvaluje darovací smlouvu na převod dodávkového vozidla 
CITROËN Berlingo 1.6HDi X 75k vč. příslušenství z  příspěvkové 
organizace RELAX Krásná Lípa do  příspěvkové organizace 
Základní škola a  Mateřská škola Krásná Lípa v  předloženém 
znění. 

27. Ukončení činnosti RELAX Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 2 – 27/2010
ZM rozhodlo ukončit činnost RELAX Krásná Lípa, p.  o., IČ 
75108186 k 31.12.2010. 

28. Zrušení RELAX Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 2 – 28/2010 
ZM rozhodlo zrušit RELAX Krásná Lípa, p. o., IČ 75108186, Krásná 
Lípa, Pražská 506/6 ke dni 31. 3. 2011. ZM ukládá RM  zajistit 
výmaz organizace z obchodního rejstříku.  

29. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 2 – 29/2010 
ZM schvaluje darování nemovitostí v  k.ú. a  obci Krásná Lípa, 
a  to domu č.e. 27 na  p.  p.  č. 677/9, p.  p.  č. 677/9 o  výměře 
89 m2 a  parcely č. 1913/4 o  výměře 348 m2 do  podílového 
spoluvlastnictví (každému jednu ideální třetinu) Jiřiny Růžkové, 
bytem Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3361, Pavla Koláře, bytem 
Praha 1, Revoluční 18 a Jana Koláře, bytem Praha 2, Svobodova 
5. Darovací daň zaplatí obdarovaní.
 
30. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 2 – 30/2010 

ZM ruší usnesení ZM č. 24 - 06 ze dne 16. 9. 2010 o  prodeji 
objektu č. p. 450 na st. p. č. 192, st. p. č. 192 (249 m2), p. p. č. 263 
(302 m2) a p. p. č. 2385/11 (181 m2) v k. ú. Krásná Lípa z důvodu 
odstoupení žadatele od prodeje. 

31. Prodej části p. p. č. 266, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 31/2010 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 266 (nově vzniklá p. p. č. 266/2) 
o výměře 368 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby garáže 
Petru a  Vilemíně Hallíkovým, Praha 9, Slaná 786/6 za  cenu 
1  140 Kč. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
32. Prodej části . p. č. 266, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 32/2010 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 266 (nově vzniklá p. p. č. 266/1) 
o výměře 280 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Jiřímu a  Renatě Dohnalovým, Krásná Lípa, Štursova 442/2 
za  cenu 25/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. 

33. Prodej p. p. č. 1459, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 2 – 33/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1459 o výměře 90 m2, k. ú. Vlčí Hora 
za účelem zřízení zahrady Radku a Pavle Goldbergovým, Krásná 
Lípa, Pražská 289/38 
za  cenu 3  600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. 

34. Prodej části p. p. č. 2924/4, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 34/2010
ZM schvaluje prodej části p.  p.  č. 2924/4 (nově vzniklá p.  p.  č. 
2924/5) 
o  výměře 27 m2, k. ú. Krásná Lípa za  účelem zřízení zahrady 
Bohuslavě a  Rudolfu Urbanovým Krásná Lípa, Zahradní 608/1 
za  cenu 675 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. 

35. Prodej části p. p. č. 2751/4, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 35/2010 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2851/4 o výměře 52 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janě a Karlu Wolfovým, 
Praha 3, Jeseniova 93/1692 za  cenu 5  300 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 

36. Prodej p. p. č. 1952/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 36/2010
ZM schvaluje prodej p.  p.  č. 1952/1 o  výměře 1500 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za  účelem výstavby rodinného domu Martinu 
Růžičkovi, Rumburk, Na Valech 200/1 a Jitce Vlasákové, Rumburk, 
2. polské armády 611/57, za cenu 60 000 Kč (do základní výměry 
30 000 Kč, nad základní výměru 10 500 Kč, porosty 19 500 Kč). 
Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje 
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

37. Prodej p. p. č. 528/2, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 2 – 37/2010 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 528/2 o výměře 760 m2, k. ú. Krásný 
Buk 
za účelem zřízení zahrady Soně a  Janu Záborcovým, Nový Bor, 
Dvořákova 579, za  cenu 52  920 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 

38. Prodej části p.p . č. 1444/4, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 2 – 38/2010
ZM schvaluje prodej části p.  p.  č. 1444/4 (nově vzniklá p.  p.  č. 
1444/7) 
o výměře 643 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Ivaně 
Jenšíkové, Praha 9, Hlaďova 674/8, za cenu 36 654 Kč (9 654 Kč 
pozemek a 27 000 Kč porosty). Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

39. Prodej p.  p.  č. 1416/1 a  části p.  p.  č. 1405, vše k. ú. 
Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 2 – 39/2010
ZM schvaluje prodej p.  p.  č. 1416/1 o  výměře 1696 
m2 a  části p.  p.  č. 1405 (nově vzniklá p.  p.  č. 1205/2) 
o  výměře 2017 m2, vše k. ú. Vlčí Hora, za  účelem zřízení 
zahrady a  zajištění přístupu Evě Matyáskové, Krásná 
Lípa, Sněžná 44 za  cenu 177  450 Kč (95 550 Kč pozemek 
a 81 900 porosty). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 

40. Prodej p. p. č. 236 a části p. p. č. 240/1, vše k. ú. Vlčí 
Hora 
Usnesení ZM č. 2 – 40/2010
ZM schvaluje prodej p.  p.  č. 236 o  výměře 1086 m2 a  části 
p. p.  č. 240/1 (nově vzniklá p. p.  č. 240/11) o výměře 693 m2, 
vše k. ú. Vlčí Hora za  účelem zřízení zahrady Ivo Hurychovi, 
Praha, Teplická 269/42 za cenu 88 980 Kč (do základní výměry 
16  700 Kč, nad základní výměru 66  080 Kč, porosty 6  200 Kč). 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

41. Prodej p. p. č. 237, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 2 – 41/2010
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 237 o výměře 270 m2, k. ú. Vlčí 
Hora 
Ivo Hurychovi, Praha, Teplická 269/42 z  důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města. 

42. Prodej p. p. č. 3187 a části p. p. č. 2748/23, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 42/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3187 o výměře 38 m2 a části p. p. č. 
2748/23 o výměře 39 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Miloši a  Jitce Kubištovým, Krásná Lípa, Kyjovská 8/2 
za  cenu 4  540 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené. prodej bude uskutečněný až po  rekonstrukci objektu 
na Křinickém náměstí 7 nejpozději však do 
30. 6. 2012.

43. Prodej části p. p. č. 646/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 2 – 43/2010
ZM schvaluje prodej části p.  p.  č. 646/1 (nově vzniklá p.  p.  č. 
646/5) 
o  výměře 632 m2, k. ú. Kyjov u  Krásné Lípy za  účelem zřízení 
samostatné zahrady Monice 
a Josefu Zoserovým, Jiřetín pod Jedlovou, Tolštýnská 130 za cenu 
12 640 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

44. Majetkoprávní vypořádání pozemků - náměstí 
Usnesení ZM č. 2 – 44/2010
ZM schvaluje bezúplatný převod části p.  p.  č. 2750/1, díl c 
o výměře 43 m2 a díl l o výměře 89 m2 a části p. p. č. 2750/2 díl e 
o výměře 22 m2, vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu majetkoprávního 
vypořádání pozemků. ZM schvaluje bezúplatný převod části 
p. p. č. 2748/10 díl a o výměře 24 m2, části p. p. č. 2869/2 díl d 
o výměře 55 m2, díl k o výměře 27 m2 a díl m+o o výměře 41 
m2 a části p. p. č. 3062 díl n o výměře 3 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
od Ústeckého kraje Ústí nad Labem z důvodu majetkoprávního 
vypořádání pozemků na náměstí. 

45. Snížení kupní ceny p. p. č. 672, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 2 – 45/2010
ZM projednalo žádost Jana Sehnala, Praha, V  Křepelkách 238 
a  neschvaluje snížení kupní ceny p.  p.  č. 672, k. ú. Krásný Buk 
o cenu porostů v částce 44 800 Kč. 

46. Snížení kupní ceny p. p. č. 633, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 2 – 46/2010
ZM projednalo žádost Roberta Krause, München, Türkenstr. 29b 
o  snížení kupní ceny p.  p.  č. 633, k. ú. Vlčí Hora a  neschvaluje 
snížení kupní ceny. 

47. Prodej části p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 47/2010 
ZM projednalo dopis Kredit Děčín, a. s. ve věci dodržení termínu 
rekonstrukce fasády objektu Dvořákova 17/1, Krásná Lípa dle 
usnesení ZM č. 20 - 29 ze dne 10. 12. 2009 a akceptuje termín 
dokončení rekonstrukce fasády do 30. května 2011 jako nejzažší 
možný. 

48. Prodej pozemku p. p. č. 2368/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 48/2010 
ZM ruší usnesení ZM č. 20-14 ze dne 16. 12. 2009 o  prodeji 
p.  p.  č. 2368/1, k. ú. Krásná Lípa Janu Pössnickerovi, Krásná 
Lípa, Nemocniční 26 a Martině Majarové, Rumburk, Polní 727/8 
a  schvaluje ukončení smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy 
o  koupi nemovitosti č. 2010/40/15-4 a  smlouvy o  nájmu 
pozemku č. 2010/23/25-5 a schvaluje vrácení zálohy kupní ceny 
ve výši 15 760 Kč.  

49. Prodej části p. p. č. 314/3, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 2 – 49/2010 
ZM ruší usnesení ZM č. 20 - 23 ze dne 10. 12. 2009 o  prodeji 
části p. p. č. 314/3, k. ú. Vlčí Hora z důvodu odstoupení žadatele 
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I. Hlavní program
Plnění úkolů z 1. RM 
Usnesení RM č. 3 - 01 
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 1. RM. 

Situace v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko 
Usnesení RM č. 3 - 02 
RM bere na vědomí informaci starosty města o situaci v obecně 
prospěšné společnosti České Švýcarsko.
RM schvaluje princip obsazování uvolňujících se míst ve správní 
radě společnosti po 17. 12. 2010:
a) první uvolněné místo bude obsazeno hejtmankou ÚK Janou 
Vaňhovou
b) druhé uvolněné místo bude obsazeno RNDr. Lubošem Parohou 
c) třetí uvolněné místo bude obsazeno starostou, popř. 
místostarostou obce z regionu ČŠ nominovaným obcemi. 
 
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 3 - 03 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1446 část o výměře cca 150 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 2761/2 část o výměře cca 20 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2761/1 část o výměře cca 70 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 1442/1 o výměře 14 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 3 - 04 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemků:
st. p. č. 320 o výměře 229 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 321 o výměře 62 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 435 o výměře 308 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 436 o výměře 15 m2, k. ú. Krásná Lípa.
 
Pronájem p. p. č. 133/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 3 - 05 
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 133/1 o výměře 270 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Hedvice Ferencové, Krásná 
Lípa, Kyjovská 53. 

Bezúplatný převod p. p. č. 2812/3 a p. p. č. 2812/2, vše k. 
ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje 
Usnesení RM č. 3 - 06 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p.  p.  č. 2812/3 
o výměře 14099 m2 a p. p. č. 2812/2 o výměře 992 m2, vše k. ú. 

Krásná Lípa z majetku Ústeckého kraje do majetku města. Město 
uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Prodloužení platnosti smluv o nájmu pozemku  
Usnesení RM č. 3 - 07 
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o nájmu pozemku, kterým 
se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2015:
č. smlouvy; nájemce;adresa
2001/23/15-003, Jana Behúnová, Krásná Lípa, Nemocniční 2;
2001/23/15-114, Renáta Mausová, Krásná Lípa, Masarykova 31;
2001/23/15-016, Jiří Škvor, Praha, Frýdlantská 1300;
2001/23/15-144, Jaroslav Rojer, Krásná Lípa, Pletařská 19. 

Zřízení a ochrana měřické značky 
Usnesení RM č. 3 - 08 
RM bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště v  Rumburku o  zřízení a  ochraně 
měřické značky na p. p. č. 1038, k. ú. Krásný Buk.  

Smlouva o dodávkách nových verzí systému Gramis 
Usnesení RM č. 3 - 09 
RM schvaluje smlouvu o  dodávkách nových verzí systému 
Gramis s Ing. Václavem Lepšem, České Meziříčí, B. Němcové 488, 
dle předloženého návrhu. 

III. Různé
Zápis do kroniky města za listopad 2010 
Usnesení RM č. 3 - 10 
RM schvaluje zápis do  kroniky města za  měsíc listopad 2010, 
tak jak je předložen kronikářem panem Ivanem Jaklem, včetně 
příloh. 

Smlouva o zřízení místa zpětného odběru - malá sběrná 
nádoba  
Usnesení RM č. 3 - 11 
RM schvaluje smlouvu o  zřízení místa zpětného odběru 
na  použité světelné zdroje se společností EKOLAMP s. r. o., se 
sídlem v Praze 2, náměstí I. P. Pavlova 1789/5. 

Dohoda o  spolupráci a  zřízení místa zpětného odběru 
použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností 
Usnesení RM č. 3 - 12 
RM schvaluje dohodu o  spolupráci a  zřízení místa zpětného 
odběru použitých světelných zdrojů pocházející z  domácností 
se společností EKOLAMP s. r. o., se sídlem v Praze 2, náměstí I. 

P. Pavlova 1789/5. 

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
Usnesení RM č. 3 - 13 
RM schvaluje smlouvu o  zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Praha 
4, Michelská 300/60. 

Žádost p. o. Základní a Mateřská škola Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 3 - 14 
RM schvaluje podání žádosti p.  o. Základní a  Mateřská škola 
Krásná Lípa o prodloužení termínu splění podmínek dle zákona 
č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Byty - vyhlášení k  pronajmutí - byt č. 1, Krásná Lípa, 
Krásný Buk 54 
Usnesení RM č. 3 - 15 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Krásná Lípa, 
Krásný Buk 54. Byt II. kategorie o velikosti 3+1 (cca 90 m2, sazba 
22,82 Kč/m2). Kauce 4  000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní 
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 

Byty - vyhlášení k  pronajmutí - byt č. 8, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16 
Usnesení RM č. 3 - 16 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 8, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16. Byt II. kategorie o  velikosti 2+1 (cca 80 
m2, sazba 22,82 Kč/m2). Kauce 4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu 
nájemní smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

IV. Informace
Informace 
 RM bere na vědomí tyto informace:
- oznámení o provozu školy a čerpání dovolené,
- plán přístavby kina,
- nesouhlas paní Holé s  interpretací stanoviska k  rekonstrukci 
rybníka Šiml,
- svatební obřady v době konání voleb,
- novoroční přání od bývalého ředitele základní školy - František 
Jindra,
- návštěvnost knihovny a internetu za měsíc prosinec. 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 3. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22.12.2010

od prodeje. ZM neschvaluje vrácení kauce 2 000 Kč. 

50. Směna části p. p. č. 2751/4 a části st. p. č. 394 za p. p. č- 
2751/13 a části p. p. č. 552, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 50/2010 
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 2751/4 o výměře 331 m2 a části 
st. p. č. 394 o výměře 
374 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 2851/13 o výměře 36 m2 
a části p. p. č. 552 o výměře 14 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s Karlem 
Alferym, Praha 5, Elišky Peškové 323/1. Rozdíl výměr bude 
účtován částkou 15 Kč/m2 + úhrada dřevin. Náklady uhradí 
směnitelé rovným dílem. 

51. Směna p. p. č. 2762/2 a p. p. č. 976/1, vše k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení ZM č. 2 – 51/2010 
ZM schvaluje směnu p. p. č. 976/1 o výměře 897 m2 za p. p. č. 
2762/2 o  výměře 205 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s  Jaroslavou 
Böhmovou, Krásná Lípa, Polní 16. Rozdíl výměr bude účtován 
částkou 15 Kč/m2. Náklady se směnou spojené uhradí směnitelé 
stejným dílem. 

52. Odstranění pohyblivých hranic 
Usnesení ZM č. 2 – 52/2010 
ZM projednalo návrh Katastrálního pracoviště v  Rumburku 
na  změnu průběhu hranic katastrálních území Kyjov u  Krásné 
Lípy, Zahrady, Vlčí Hora, Doubice a  Brtníky v  rámci obnovy 
operátu a změnu dle předloženého návrhu schvaluje. 

53. Změna katastrální hranice mezi k. ú. Zahrady a k. ú. 
Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 2 – 53/2010

ZM schvaluje změnu zákresu průběhu katastrální hranice mezi k. 
ú. Zahrady a k. ú. Krásný Buk na stav zákresu v platné katastrální 
mapě. Zápis p. p. č. 1087, k. ú. Zahrady bude zrušen. 

54. Oprava chyby v KN - p. p. č. 1094/1, k. ú. Zahrady 
Usnesení ZM č. 2 – 54/2010 
ZM neschvaluje opravu chyby v  katastru nemovitostí - zrušení 
zápisu p. p. č. 1097/1, o výměře 566 m2, k. ú. Zahrady s tím, že 
komunikace fyzicky existuje a je využívána jako přístupová. 

55. Schválení smlouvy o  zřízení věcného břemene 
s fi rmou ČEZ 
Usnesení ZM č. 2 – 55/2010 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
s fi rmou ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425, 
na uložení zemního kabelu NN do místní komunikace 
v ulici U Tiskárny. 

56. Zrušení usnesení  
Usnesení ZM č. 2 -56/2010
ZM ruší usnesení RM č. 63 - 33 ze dne 18. 2. 2010. 
57. Schválení darovací smlouvy na  pozemek od  paní 
Jursíkové 
Usnesení ZM č. 2 – 57/2010 
ZM schvaluje darovací smlouvu na pozemek p.p.č. 2870/2, k.ú. 
Krásná Lípa, o  výměře 13 m2, s  paní Mg. Jitkou Jursíkovou, 
Šmeralova 360/30, 17000 Praha za podmínek:
1) vrácení kauce paní Jursíkové ve výši 500 Kč.
2) zrušení platby za  náklady spojené s  obnovou poškozené 
zeleně ve výši 830 Kč. 

58. OZV o místních poplatcích města Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 2 – 58/2010
ZM schvaluje OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené 
Ministerstvem fi nancí podle jiného právního předpisu.
ZM schvaluje změny obecně závazných vyhlášek města Krásné 
Lípy souvisejících se změnou právních předpisů od 1. 1. 2011:
a) O místním poplatku ze psů,
b) O místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt,
c) O místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
d) O místním poplatku ze vstupného,
e) O místním poplatku z ubytovací kapacity,
f) O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na  území města Krásná Lípa se zapracováním připomínek 
oddělení dozoru ministerstva vnitra ČR. 

59. Veřejnoprávní smlouva s  obcí Doubice v  oblasti 
přestupkového řízení 
Usnesení ZM č. 2 – 59/2010 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na  výkon 
přenesené působnosti v  oblasti přestupkového řízení mezi 
městem Krásná Lípa a obcí Doubice, 
dle předloženého návrhu. 

60. Výroční zpráva ZŠ a MŠ 
Usnesení ZM č. 2 – 60/2010
ZM bere na  vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za školní rok 2009 
- 2010 v předloženém znění. 
Ověřovatelé: Starosta města:
Petr Novák  Jan Kolář 
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Nejsevernější zimní 
táboření

FOTOSOUTĚŽ - Znáte opravdu Krásnou Lípu? 
POKRAČUJEME I V ROCE 2011!

Na  dny 14.-16. ledna 2011 připravili krásnolipští 
turisté tradiční Nejsevernější zimní táboření pod 
Vlčí horou. Tábořit se bude u  hospody Vlčárna 
v Zahradách. V sobotu večer bude
v  hospodě Vlčárna hrát živá kapela z  Německa 
a v případě příznivého (nedeštivého) počasí bude 
i  táborák. Více informací získáte v  informační 
skříňce KČT.

Ve Vikýři jsme Vám po dva roky pravidelně přinášeli 
fotografi e nějakého zajímavého zákoutí Krásné 
Lípy a Vaším úkolem bylo uhodnout o co se jednalo 
a kde se objekt nacházel. 
Jména všech úspěšných účastníků fotokvízu pak 
byla slosována a ti nejpilnější byli odměněni během 
Vánočního koncertu Lužičanu. Všichni vítězové si 
jako dárek odnesli výpravný fotokalendář pro rok 
2011, který do soutěže věnovala společnost České 
Švýcarsko, o.p.s. 
Celkovými vítězi soutěže s 22 správnými odpověďmi 

se stali pan Igor Knapp a Václav Hieke. Mezi dalšími 
oceněnými byli Jan Heene, Světlana Heeneová, Jan 
Novák a František Pavlík.
V  obdobné soutěži budeme s  trochu jinými 
podmínkami i  cenami pokračovat i  v  letošním 
roce. První soutěžní fotografi i přineseme v příštím 
vydání Vikýře.
Fotografi e, kterou přinášíme nyní, je nesoutěžní 
a  je pouze na  rozehřátí. Uhádnete, kde pro Vikýř 
na Nový rok fotografoval Igor Knapp?

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Leden v Domečku 
Na Kopečku 
v Rumburku

Středa 12.1. od 19:00 Los Cubanos en la 
luna - Na měsíc Kubáncem
Vyprávění jednoho učitele z  Chřibské 
o vybraných kapitolách ze života prostých 
Kubánců s ochutnávkou.
Středa 19.1. od  19:00 Za  nejstaršími 
nahrávkami
Dnes nosíme v  kapse tisíce skladeb. 
Ale víte, jak vypadaly vůbec nejstarší  
hudební nosiče a jak z nich zněla hudba? 
Unikátní možnost poslechnout si hudbu 
z  voskových válečků starých více jak 120 
let s povídáním pana J. Hockého. Z cyklu 
Příručka nezvyklých koníčků.
Středa 26.1. od 19:00 Čína 
Ze severního Vietnamu  si to zamíříme 
přes Yunan, Sechuan a  podél tibetských 
hranic a  do  Pekingu, kam pojedeme 
vlakem i  stopem. Přijďte si poslechnout 
další povídání Báry a  Rosti Součkových 
z cyklu Dvouleté putování po Asii.

HRÁTKY S KOSTKOU - LEDEN
Izrael - země zaslíbená, aneb jak jsem to prožil
V  úterý 11. ledna se od  16:00 hodin můžete zúčastnit přednášky Václava Zemlera o  tom, 
jak prožil putování po  Izraeli, které doplní projekcí známých i  méně známých izraelských 
míst. Jeden z účastníků si navíc odnese malé překvapení. Cestopisná přednáška se uskuteční 
v Komunitním centru Kostka Krásná Lípa, Dům služeb, 1.patro. Vstupné 30,- Kč.
Malá rozcvička mozkových závitů
V  úterý 18. ledna od  16:00 hodin zažeňte nudu při řešení nejpopulárnějšího hlavolamu 
současnosti – SUDOKU. Soutěže o ceny se mohou zúčastnit všichni od 15 do 100 let. Soutěžit 
se bude v Komunitním centru Kostka, není nutné se předem přihlašovat. Vstupné 30,- Kč. 
Sněhuliáda
V  úterý 25. ledna od  16:00 se na  hřišti u T-klubu koná soutěž (nejen) pro děti ve  stavění 
sněhuláků. Soutěžit se bude v  několika kategoriích, vše potřebné ke  stavění sněhuláků 
vezměte s sebou! V případě nepříznivého počasí bude vyhlášen náhradní termín.
Poplatek 10,-Kč

KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací 
služba v domě s pečovatelskou službou

otevírací doba 8:00-12:00

PROGRAM  NA  LEDEN 
12.1.     Historie města Rumburku – beseda 
s Ester Sadivovou z rumburského muzea
19.1.     Společenské hry
26.1.     Homeopatie známá i neznámá
Změna programu vyhrazena.

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
LEDEN 2011

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
úterý 11. 1. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

  Nový fi lm Jana Švankmajera o stárnoucím Evženovi, který žije dvojí život. Pokouší se pochopit význam svých snů a musí 
volit mezi nimi a realitou.    105 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

ĎÁBEL
středa 12. 1. od 18:00 hod. Vstupné 50,- Kč

Když nejede výtah v mrakodrapu, je to nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té plechové krabice, je to peklo. A když je s vámi 
někdo, kdo vám usiluje o život, je to horor. 80 min. Mládeži přístupno od 15ti let.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
pondělí 17. 1.od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

V první části posledního dobrodružství se Harry, Ron a Hermiona  vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít 
a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti. 146 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno od 10ti let.

RED
středa 19. 1. od 18:00 hod. Vstupné 50,- Kč

 Idylickou penzi Bruce Willise nabourá plán nového vedení CIA jej     zlikvidovat a spolu s ním i další kolegy. Od té chvíle 
nastává souboj na život a na smrt. 111 min. Mládeži přístupno.
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Zápis do 1. třídy 
se blíží…

Milé děti – nejstarší ze školek, 

i  vy, které jste do  školky 

nechodily, protože jste se 

v  mateřských školách a  doma 

již vše naučily. Nastal čas 

pokračovat dál. Další vaší 

životní cestičkou je CESTIČKA 

ŠKOLOU. 

K zápisu do ZÁKLADNÍ ŠKOLY se 

na vás všechny těší učitelé, paní 

ředitelka a  samozřejmě naše 

pohádkové postavy, které vás 

celým zápisem provedou právě:                                                                        

ve  středu 19.1.2011 v  čase 

od 13:30hod. 

Rodiče žádáme, aby 

nezapomněli na: 

rodný list dítěte, občanský 

průkaz, přezůvky a 50,- Kč.  

(m.alf )

Soutěž UKAŽ, CO UMÍŠ

S Rumcajsem lesem Řáholcem

Mikuláš ve „Sluníčku“

V  úterý 16. 11. 2010 se zúčastnilo družstvo naší 
školy 2. ročníku soutěže Ukaž, co umíš. Čtyři žáci 8. 
ročníku soutěžili s dalšími třemi družstvy  ve čtyřech 
oborech: elektronika, technika, automobilismus 
a dřevozpracování. 
Připravena byla čtyři stanoviště. Na  každém 
stanovišti jsme byli půl hodiny a  během ní jsme 
museli splnit různé úkoly. Úkoly byly celkem 
složité, ne se všemi jsme si uměli hned poradit. 
Před polednem jsme měli splněné úkoly na všech 
stanovištích. Po  chutném obědě, který pro nás 

střední škola zajistila, jsme se sešli v  zasedací 
místnosti a čekali jsme na ten nejdůležitější okamžik 
– vyhlášení výsledků soutěže a  odměnění všech 
soutěžících. Pan ředitel krátce soutěž zhodnotil, 
pochválil nás za některé výborné výkony a pak už 
jsme se dozvěděli, jak to naše soutěžení dopadlo.
Naše družstvo ve složení Patrik Vondráček, Jaroslav 
Matějka, Michal Smejkal a  Jiří Jelínek obsadilo 
skvělé 2. místo – pouze jeden bodík chyběl a mohli 
jsme oslavovat vítězství. Tak snad za rok! Určitě se 
podobné soutěže zase zúčastníme.

Loni k  nám do  školky přišel Krakonoš, letos svoji 
návštěvu ohlásil Rumcajs – pán lesa Řáholce. Proč 
zrovna on?  Pečlivě se stará o  svůj les a  zvířátka 
v něm a s péčí o  ty naše, krásnolipské, nám přišel 
poradit.
Celý měsíc jsme si povídali o lese a jeho obyvatelích, 
o tom, jak přírodu chránit, jak se dá šetřit nejen les, 
ale i různé energie jako je voda a elektrická energie. 
Abychom se o tom dozvěděli víc, navštívili jsme naší 
oblíbenou TZ a tam jsme si názorně předvedli pod 
vedením paní Peškové nejen jak chránit planetu 
před plýtváním, ale například také to, jak vlastně 
taková energie, která pomáhá člověku, vzniká 
a co z přírody potřebujeme – jako například vodní 
zdroje, vítr, černý poklad – uhlí - atd..
Nabití vědomostmi jsme pak následně ve  školce 
zavedli hlídky – hospodáře, kteří hlídají, zda se 
správně zhasíná, hospodaří s  vodou, nebo třeba 
třídí odpad. Prostě všechno to co už zvládnou i malí 
předškoláci.
To se našemu Rumcajsovi moc líbilo a  slíbil, že 
k  nám určitě se svojí rodinkou zavítá. Na  takovou 
návštěvu bylo třeba se připravit a třeba Rumcajsovi 
přichystat nějaké to překvapení. Vyhlásili jsme tedy 
rodinné tvoření pod názvem “Les Řáholec“ a  ten 
nám rostl ve  školce přímo před očima. Nechyběla 
jeskyně, krmelec pro zvířata, dříví na zimu, ohniště, 
stromy, zvířátka – prostě byl úžasný a my jsme ho 

s pýchou vystavovali.
Pak již nastal čas připravit lampiony a  vzhůru 
na  výpravu lesem Řáholcem ( pro naše účely 
nám docela dobře posloužil park ), kde jsme 
potkali nejen Manku, Cipíska a různá zvířátka, vílu 
i vodníka, u kterých jsme museli plnit jednoduchý 
úkol, ale na závěr cesty nás u školky vítal Rumcajs, 
kterému jsme zazpívali písničku a  dostali od  něj 
na rozloučenou pěknou hračku.
Nejdůležitější pro nás byl ale pěkný pocit, že jsme 
pro les a  jeho zvířátka udělali něco užitečného 
a  v  zimě, až půjdeme ke  krmelci s  novou dávkou 
dobrot, budou zvířátka vědět, že v dětech mají stále 
své kamarády….

(Za MŠ Motýlek Drahuše Lehoczká)

Měsíc utekl jako 
voda, když se 7. 
prosince zase setkaly 
děti a  učitelky z  MŠ 
Sluníčko s  německými 
přáteli z Groβschönau. 
Po  tradičním přivítání 

německo-českou pohybovou hříčkou jsme si 
všichni zazpívali několik českých a  německých 
vánočních koled a vzájemně pohovořili o způsobu 
a  zvyklostech „Mikulášské nadílky“ v  Čechách 
a v Německu.
Poté, co se děti poučily, najednou zazvonil 
zvoneček a  do  herny přišla návštěva – Mikuláš 
s několika anděly! To bylo překvapení… Mikuláš se 
se všemi přivítal, vyzkoušel děti ze znalosti básniček 
a  písniček a  nakonec každou holčičku i  kluka 
obdaroval balíčkem sladkostí a dobrot.
Na  dětičky čekalo další překvapení v  podobě 
nejrůznějších soutěží, při kterých se nejen pobavily 
a  zafandily si, ale procvičily si také znalosti barev 
v  obou jazycích. Na  závěr tohoto „Mikulášského 
setkání“ si vyrobily z  barevných papírů postavičky 
Mikulášků a  čertů a  pastelkami vybarvily 

omalovánky. Po  společných hrách v  hernách 
i třídách a po dobrém obědě nastal čas rozloučení 
a  němečtí přátelé odjeli zpět do  své školky 
v Groβschönau.
Za  fi nanční podporu při realizaci těchto setkání 
s  německými kamarády děkujeme Česko-
německému fondu budoucnosti, bez které bychom 
tyto přínosné dny nemohli uskutečňovat.

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Absolventi rekvalifi kačního kurzu zvýšili své 
šance na uplatnění na trhu práce

Rok s dětmi v AMARI 
centru

První Hry s Kostkou 
má Kostka za sebou

V  klubu Včelka jsme měli opravdu v  letošním 
roce napilno. Nejenže jsme se naučili spoustu 
užitečného, ale taky jsme si užili hodně legrace. 
Byli jsme na  výletě, navštívili expozici v  Domě 
Českého Švýcarska, zahráli si minigolf. Se školkou 
jsme se zúčastnili divadelního představení, 
promítání pohádek v  kině a  všech odpoledních 
aktivit, které byly školkou připraveny i  pro rodiče 
dětí. Dále spolupracujeme s  logopedkou, která 
pravidelně dochází a  dohlíží na  pokroky ve  vývoji 
řeči dětí předškolních i těch nejmenších. Také jsme 
pro maminky uspořádali besedu s  psychologem 
na  téma Výchova a  příprava dětí ke  vstupu do  
základní školy. Projekt „ S  rodiči do  školky“ je 
podporován Ministerstvem školství a tělovýchovy

(Dagmar Hadravová)

Do  další fáze vstoupil projekt s  názvem „Mám 
práci“, jehož realizátorem je občanské sdružení 
CEDR – komunitní centrum se sídlem v Krásné Lípě. 
Skupina jedenácti zájemců o  zvýšení kvalifi kace, 
vybraná z  řad lidí ohrožených na  trhu práce, 
absolvovala v  měsících srpnu až prosinci 2010 
rekvalifi kační kurz „Údržba veřejné zeleně“. Během 
čtyř měsíců kombinované teoretické a  praktické 
výuky si účastníci kurzu osvojili dovednosti 
práce s  motorovou pilou, křovinořezem, travními 
sekačkami či štěpkovačem. Rekvalifi kanti získali 
znalosti mimo jiné z  technologie sázení stromů, 
chemických postřiků a  hubení škůdců, či péče 
o trávníky a dřeviny.
V  současné době probíhají jednání 
s  potencionálními zaměstnavateli, kteří by 

absolventy rekvalifi kačního kurzu mohli mít zájem. 
Projekt počítá s poskytnutím mzdových příspěvků 
těm z  nich, kteří minimálně po  dobu 6 měsíců 
vytvoří pro absolventy nová pracovní místa.
Komplexní podpora zájemcům o  zvýšení 
kvalifi kace a nalezení zaměstnání v rámci projektu 
ale také zahrnuje motivační aktivity a  odborné 
sociální poradenství. Veškeré snahy těchto aktivit 
směřují k  odstranění nebo omezení bariér, které 
zájemcům brání získat nebo udržet si zaměstnání 
(zadluženost, sociální situace, bydlení atd.).
Projekt je fi nancován z  prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(Marta Saganová, koordinátor projektu)

Každé odpoledne je v komunitním centru v  rámci 
projektu AMARI centra připraven program pro 
děti. V  centru se děti věnují výtvarné činnosti, 
dramatické výchově, rukodělným aktivitám, 
vzdělávání a  doučování. Během roku měly 
děti možnost navštěvovat několik kroužků. 
V  modelářském kroužku se naučily základům 
sestavování modelů, v keramickém měly možnost 
poznat techniku práce s hlínou, na počítačovém se 
učily základům ovládání počítače. V projektu vznikl 
i  malý fotoateliér, ve  kterém pracoval kroužek 
fotografování. Během celého roku děti fotily a učily 
se fotografi e upravovat ve speciálním počítačovém 
programu, který si rychle osvojily.
Projekt AMARI centrum je fi nancován z prostředků 
Nadace O2, ze sbírkového projektu Pomozte 
dětem!, organizovaného společně Nadací 
rozvoje občanské společnosti a  Českou televizí 
a  z  programu Úřadu vlády ČR „Předcházení 
sociálnímu vyloučení a  odstraňování jeho 
důsledků pro rok 2010“.

(Dagmar Hadravová)

Těsně před Vánoci se v Komunitním centru Kostka 
Krásná Lípa pod vedením Kateřiny Kocmanové 
pekly a  zdobily vánoční perníčky.Akce byla velmi 
zdařilá a navodila tu správnou vánoční atmosféru.

(Marcela Jansová)

Komunitní
centrum
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Mikulášský turnaj v zápase

Letos v lize naposledy

Dá se říci, že již tradičně se okolo Mikuláše koná 

mezinárodní Mikulášský turnaj v  zápase pro starší 

přípravku, mladší žáky a mladší žákyně.

V  sobotu 4. prosince se konal již 9. ročník. Minulé 

ročníky tohoto turnaje měly vysokou účastenskou 

a výkonnostní úroveň . Turnaje se zúčastňovalo 180 

až 200 závodníků a  závodnic ze Slovenska, Polska 

i  Německa. Z  České republiky nechyběla družstva 

špičkových oddílů. Letošní ročník nám, bohužel, 

vinou počasí opravdu nepřál - na  poslední chvíli 

nám odřekla všechna zahraniční družstva. Řada 

českých oddílů z větších vzdáleností se taktéž vinou 

kalamity na turnaj nedostavila. 38 závodníků se šesti 

oddílů je oproti minulým ročníkům katastrofálně 

málo. Bohužel - za počasí, které letošnímu ročníku 

turnaje opravdu

nepřálo - nemůžeme, ale musíme doufat v  lepší 

počasí pro příští ročníky.

Nedobrá situace byla i  mezi domácími závodníky, 

kde řada z nich, vzhledem k nemoci, nestartovala.

Hodnocení družstev:  

1. Chrstava

2. Krásná Lípa

3. Meziboří

4. Liberec

5. Teplice

6. Borohrádek

Vážení rodiče, sportovní přátelé a  příznivci 

zápasnického sportu. Doufáme, že jste byli 

s  výsledky krásnolipských mladých zápasníků 

v roce 2010 spokojeni a věříme, že rok 2011 bude 

na  medaile, a  to hlavně z  mistrovství ČR, ještě 

úspěšnější.

Závěrem děkujeme všem sponzorům, bez kterých 

bychom prakticky nemohli existovat. Děkujeme 

městu Krásná Lípa a  fi rmám Kámen a  ztvárnění, 

Color tex, a Diosna. Bez jejich fi nanční pomoci by 

se ani Mikulášský turnaj nemohl uskutečnit.

Co přejí všichni zápasníci nejen sponzorům, ale 

všem obyvatelům Krásné Lípy? 

Rok 2011 ať je rokem pevného zdraví a  splnění 

i těch nejtajnějších přání.

Toto Vám přejí všichni - i ti nejmenší - zápasníci.

(Jan Durec)

V sobotu 18. prosince se v Ústí nad Labem konalo 

poslední letošní kolo severočeské ligy v boxu. KBC 

Krásná Lípa zde zastupoval už potřetí Ladislav 

Grundza. Protože Láďa už platí za  obávaného 

boxera, vybrali mu pořadatelé opravdu velmi 

silného soupeře a  to borce ruského původu 

z  domácího Ústí nad Labem - Šajachmetova. Ten 

má na svém kontě už kolem dvou desítek zápasů 

a  trénuje ho věhlasný trenér Larionov. Láďa 

nastupoval v  klasickém boxu teprve ke  svému 

třetímu zápasu, takže jsme mohli soupeře vyměnit 

za  slabšího, ale my jsme chtěli, aby se Láďa utkal 

s opravdovou špičkou ve své kategorii. Šajachmetov 

byl velmi sebevědomý, ale Láďa se nedal zastrašit. 

Tentokrát přesně dodržoval taktické pokyny trenéra 

a  po  velmi tvrdém zápase si připsal na  své konto 

další vítězství 3:0 na  body. Byl to poslední letošní 

zápas nejenom Ládi, ale bylo to zakončení sezony 

pro celý oddíl. Medailová bilance KBC Krásná Lípa 

pro rok 2010 : stříbrný Národní pohár Čechy - Josef 

Vodák, bronzový Národní pohár Čechy - Michal 

Málek, bronzový Národní pohár Morava - Michal 

Málek, vícemistr republiky - Marek Fuksa, druhý 

vícemistr světa - Milan Dušek a 3 bronzové medaile 

Christmas Cup (účast 15 států z  celého světa) - 

Michal Málek, Josef Vodák a Ladislav Grundza, zlatá 

medaile z Memoriálu Oldřicha Markoviče (klasický 

box) - Ladislav Grundza. Celý oddíl přeje Všem 

občanům Krásné Lípy vše nejlepší v roce 2011. 

Sportu zdar a kickboxu zvlášť.

(MD)


