
469

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 6. února

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 20. února

Informační systém 
prochází opravou

Plesová sezona 
začala

Turistický informační systém prochází, po více jak 

sedmi letech, první větší opravou. V zimních měsí-

cích budou opraveny směrové tabulky, kterých je 

celkem 131. Na jaře pak budou očištěny a ošetřeny 

ochranným nátěrem i dřevěné sloupy, na kterých 

jsou směrovky umístěny. Na území města je celkem 

jedenáct směrovníků s motivem podstávky, feno-

ménu regionální venkovské architektury. Opravu 

provádí pracovníci našich Technických služeb.

(jk)

Reprezentační ples zahájil plesovou sezonu v 

Krásné Lípě. Vše začalo krátce po 20:00 hodině v 

kulturním domě slavnostním zahájením, kterého 

se ujal moderátor plesu p. Miroslav Vais. Pak už 

„slovo“ patřilo českolipské kapele CL Band. V prů-

běhu večera ještě vystoupily Dancing Brothers a 

českokamenické břišní tanečnice. Soutěžilo se o 

lístky na bowling a zhruba o půlnoci byl vylosován 

šťastlivec, který si odvezl krbová kamna. V tombole 

se navíc daly vyhrát takové kousky jako tenisové 

vybavení, soudek piva, knihy o Českém Švýcarsku, 

náušnice, žehlička, dárkový balíček od Bertíka, 

poukazy na bowling, ale také na stavební sádru  a 

jiné. Velké poděkování patří organizačnímu týmu, 

účinkujícím, skvělé kapele, a samozřejmě hostům 

a sponzorům za úžasnou atmosféru a bohatou 

tombolu. Více fotografi í z plesu najdete ve fotoga-

lerii na www.krasnalipa.cz.

Po dvaceti letech se dočkala renovace chodba Městského úřadu v Krásné Lípě.
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 8. – 9.2. 2014 MUDr. Zdena Sýkorová 
      Tylova 650/17, Děčín II, tel.: 412 519 624

- 15. – 16.2. 2014 MUDr. Oleksandr Plyushchakov 
      Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622

- 22. – 23.2. 2014 MUDr. Vladyslav Lisachenko 
      J. Š. Baara 26, Děčín V, tel.: 412 507 588

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomato-
logů, přesto doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky 
ověřit.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí.
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v 
době od 8:00 do 14:00 hodin.

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem i 
fi rmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prá-
delny na tel. 777 291 340.

Události a další informace z radnice a vůbec města 
se nově dozvíte i z facebookových stránek, 
které najdete na https://www.facebook.com/kras-
na.lipa.3?hc_location=stream

Stejně jako v loňském roce i v tom letošním jsme 
pro Vás přichystali soutěž, v níž budeme poznávat 
nejen Krásnou Lípu, ale i její blízké i vzdálenější oko-

lí. Na rozehřátí Vám přinášíme fotohádanku Jana 
Marka a ptáme se vás, o jakou budovu se jedná, čím 
byla proslavená a kde v Krásné Lípě stávala.  

Pět spotřebičů přineseš, razítka za ně dostaneš, 
pět razítek odešleš a se štěstím vyhraješ…. V rám-
ci podpory zpětného odběru elektrospotřebičů se 
Krásná Lípa opět připojila k soutěži organizované 
společností Asekol. Vyřazené kompletní elektro-
spotřebiče odevzdávejte ve sběrném dvoře tech-
nických služeb u pí. Kamberské, kde obdržíte i otisk 
soutěžního razítka. Leták na soutěžní razítka lze 
stáhnout na www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj. 
Ukončení soutěže je 28. února. 2014.

Od pátku 17. ledna je ofi ciálně otevřen provoz 
bowlingu v Krásné Lípě, který najdete v areálu Lí-
paresortu u Křinického náměstí.
Otevírací doba: Pondělí – Zavřeno, Úterý – Neděle 
- 14:00 – 22:00
Mimo tuto pracovní dobu Vám rádi otevřeme po 
telefonické domluvě.
Ceny od 200,-/hodina/dráha
Telefon: 412 713 116, 412 713 200

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Služby praní, 
žehlení, mandlování 

a úklidovéKrásná Lípa 
je na facebooku

FOTOSOUTĚŽ - Hádanka na úvod 

Sbírej a vyhraj…
spoustu hodnotných 

cen

Krásná Lípa má 
bowling

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči 
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od 
10-15 let
Út  9:00-14:45 pro starší 15 let 

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 10.2. 
2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 13.2. 2014 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 24.2. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 27.2. 2014 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm 
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Zimní svoz odpadových nádob: období od 1.10. do 31.3.2014 - 
jde o známky červené a bílé = každý týden
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
červená – kombinovaný svoz (od 1.10. do 31.3 - zimní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob začíná od 1.10. do 31.3.2014 - jde 
o známky červené a bílé = každý týden
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Ve Varnsdorfu začíná 
Univerzita třetího 

věku
MAS ŠLUKNOVSKO zahajuje Virtuální Universi-
tu třetího věku (VU3V).
Zahájení studia
Kdy: v úterý 18. 2. (dále pravidelně po 14 dnech)
Kde: B. Němcové 476 Varnsdorf (budova  
Střelnice)  
Čas: 9.30 hod (pravidelný čas)
Přednášky jsou určeny: 
- lidem se statutem důchodce
- invalidním důchodcům bez rozdílu věku
- lidem kategorie 50 + (nezaměstnaní)
Přihlášky jsou k vyzvednutí a podání u organi-
zátora MAS ŠLUKNOVSKO, Varnsdorf, B. Němco-
vé 476 a na stránkách www.mas-sluknovsko.cz 
nejpozději do 10. 2. 2014. 
Kontaktní osoba Mencová Irena, 
tel. 724 778 296

Nabízím instalaterské 

a topenářské práce,  čištění 

a desinfekci studní 

a zednické práce.                                          

Informace na tel. 777192370 nebo              

na e-mail instalater.vanek@tiscali.cz.         

MAS Šluknovsko nabízí lidem, kteří jsou v evidenci 

Úřadu práce déle jak pět měsíců, možnost získat 

rekvalifi kaci pracovníka v sociálních službách. Re-

kvalifi kace je zdarma a začíná v březnu 2014. Více 

informací získáte u Pavlíny Šafusové na tel.: 777 

923 371, nebo e-mailu: safusova@os-cedr.cz.

Úspěšný, až nečekaný brigádnický rok zaznamenali 

krásnolipští turisté, kteří v loňském roce odpraco-

vali celkem dvanáct set padesát pět brigádnických 

hodině. Nejvíce se pracovalo na rozhledně na Vlčí 

hoře, která letos oslaví 125. let od svého postavení. 

Brigády na rozhledně představovaly hlav-

ně vynášení a snášení materiálu, oken a 

zvelebování okolí, kde najdete nový altán 

s lavičkami hned u rozhledny, lavičku na 

přístupové cestě i přístřešek na severním 

svahu. Kromě toho turisté opravovali, 

natírali a udržovali studánky, opravovali 

během roku poničené lavičky, údržby se 

dočkala i Mnišská kaplička, panoramatic-

ké vyhlídky a zejména pak Karlova výši-

na, kam byla vyznačena i nová turistická 

stezka.

A ani v letošním roce nemíní krásnolipští 

turisté zahálet . V dubnu a v květnu chtějí 

dále vylepšovat vlčíhorskou rozhlednu a to hlavně 

nátěry ve vnitřním ochozu rozhledny a během roku 

mají v plánu mimo jiné rekonstruovat prameny, aby 

i v teplejším počasí bylo více dobré pramenité vody 

na občerstvení.                                                             (vik)

A teď ho čeká sčítání
Jediný týden nového roku 2014 si užil 23 letý P.Š. z 
Krásné Lípy, který dlouho zaměstnával policisty a 
zejména chalupáře z Vlčí Hory, Dlouhého Dolu, Ky-
jova a Kamenné Horky. Ještě před jeho eskortou do 
věznice si převzal obvinění pro krádež vloupáním 
do dalších třech rekreačních objektů v okolí Krás-
né Lípy a pro maření výkonu úředního rozhodnutí, 
neboť nenastoupil trest odnětí svobody uložený za 
předchozí skutky.
Pozor na podvodné inzeráty na internetu
Na jeden takový doplatila poškozená z Krásné Lípy, 
která očekávala, že jí za částku necelých pět tisíc 
korun bude letecky dopraveno štěně bulmastifa 
až z Francie. Varováním jí nebyly překladačem za-
sílané e-maily s ukrajinskou koncovkou ani nutnost 
platby hotovosti přes banku Western Union, ve 
které je navíc možné za určitých podmínek platbu 
vybrat anonymně kdekoliv na světě. Na to, že se 
zřejmě jedná o podvod, přišla až ve chvíli, kdy po 
ní údajná přepravní fi rma začala požadovat dalších 
tisíce za pojištění a pobyt psa v karanténě na letišti 
na Ukrajině.
Nová zábava krásnolipských pitomců
Celkem 37 tisíc korun zřejmě bude stát oprava dal-
ší prolézačky pro děti na hřišti u Cimráku. Plastový 
tobogán zřejmě poškodila zábavná pyrotechnika 
neznámého vandala. Je škoda, že od jeho jednání 
ho neodradila hrozba náhrady tak vysoké škody ani 
trest odnětím svobody až na jeden rok.

Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého 
měsíce evidovali 10 trestných činů a 44 přestupků, 
z toho 27 přestupků v blokovém řízení. 

(prap. Jan Hampl)

Rekvalifi kace 
pracovník v sociálních 

službách

Turisté nezaháleli a zahálet ani neplánují

Policejní sloupek  
přehled za uplynulý 

měsíc

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)
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Sedm budoucích prvňáčků připravoval předškolní 

klub Včelka v Kostce na zápis do 1. tříd a celkový 

vstup do školy. Předškoláci celý zápis zvládli vý-

borně, od paní učitelky získali velkou pochvalu. Ve 

Včelce se děti učí formou hry v útulném prostředí, 

nabízeny jim jsou i jiné zajímavé vzdělávací a vý-

chovné akce. Ta poslední měla název Zdravá výživa 

a děti se při ní dozvěděly o zdravých a nezdravých 

potravinách, sestavily si i výživovou pyramidu. Tou 

největší odměnou ovšem pro děti byly ovocné špí-

zy a těstovinový salát, který si sami uvařily. 

(Nela Hlavová, Kostka)

…nejprve jsme vařili 

Umět vařit není špatné, zvláště, když se pečou mu-

ffi  ny.

…poté jsme vyráběli mýdlo

Malým dárkem mohly překvapit své kamarády či 

rodiče ty děti, které se zúčastnily koncem ledna 

akce v T-klubu, při které se vyrábělo mýdlo.

…potom jsme tvořili koláže

Vedle výtvarné činnosti jsme začali věnovat pozor-

nost i nejrůznějším zajímavým tématům. Společně 

s dětmi si zvolíme téma, na které vyrobíme koláž. 

Během tvorby koláže probereme i spoustu otázek 

týkajících se daného tématu. Naším prvním téma-

tem byla kyberšikana, bezpečný sex a návykové 

látky. Na fotce vám představujeme jednu z koláží.

(Jana Mašková, Kostka)

Přes třicet dětí se vystřídalo na výtvarném dni, kte-

rý se uskutečnil během jednodenních pololetních 

prázdnin v krásnolipském kulturním domě. Z látek, 

mašliček , krajek, dárkového papíru, perliček, štra-

sových kamínků a dalších materiálů vznikala origi-

nální valentýnská přáníčka, přání k narozeninám a 

ozdobné listy do alba. Za pomoc s realizací dne dě-

kujeme i vychovatelkám z krásnolipského dětského 

domova.

(Kristýna Kořínková)

Pilné jako Včelky Jak jsme vyráběli 
v našem Téčku

Prázdninový výtvarný den
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České Švýcarsko o.p.s. a partneři projektu Eko-
logická výchova pro všechny generace vás zvou 
v sobotu 15. února od 13:00 do 16:00 hodin na 
„Zimní ekoden pro rodiny s dětmi“ do Domu 
Českého Švýcarska! Čeká vás zajímavý program s 
ekologickou tématikou a řemeslné dílničky, které 
nadchnou malé i velké! Program: ekoprogram pro 
děti - příroda v zimě, výroba šiškových krmítek, 
řemeslná výroba z přírodních materiálů, úkoly a 
hádanky pro malé přírodovědce, muzikoterapie v 
tradici lidových nástrojů. Vstup na ekoden je pro 
rodiny s dětmi zdarma.

Co bylo důvodem? Jaké to bylo? Bláznovství? Spl-
něný sen? Překonání svých možností?
Mariana Krásnolipská, Křinický pivovar a účastníci 
závodu Vás zvou v pátek 7. února od 18:30 do Kři-
nického pivovaru (1. patro) na vyprávění, promítání 
a sdílení zážitků o průběhu Tour de France 2013. 
Vstupné 40,- Kč opravňuje ke konzumaci jednoho 
piva nebo drobného občerstvení 

Kostka Krásná Lípa p. o. pořádá od února 2014:
Opakovací kurz ANGLICKÉHO a NĚMECKÉHO JAZY-
KA určený pro věčné začátečníky.
Kdy: každou středu od 16:00 – 17:00 hodin. (18:15-
19:15)
Lektorka angličtiny: L. Kovalevová (lenkakovalev@
seznam.cz), 724 927 688
Lektorka němčiny: M. Sidorr (sidorrka@gmail.com), 
737 65 75 76
Stále také probíhají i kurzy dalších úrovní pokroči-
losti. I v nich začíná v únoru nový „turnus“. Výuka 
probíhá v menších skupinkách, tempo dle potřeby, 
klidná a přátelská atmosféra.
Přihlásit se do kurzu můžete osobně v Komunitním 
centru nebo kontaktujte lektorku.
Více na www.komunitnicentrum.com.

Společnost České Švýcarsko Vás zve na odbornou  
exkurzi  k Brtnickým ledopádům,  v rámci které se 
seznámíme  s nejatraktivnější zimní turistickou na-
bídkou v regionu. Exkurze se uskuteční ve středu 
26. ledna, připravena je trasa dlouhá 11 km: Vlčí 
Hora — údolí Vlčího potoka — Křížový vrch — Brt-
níky. Odjezd  autobusu z Krásné Lípy je ve 12:36 
hod., sraz účastníků je ve 12:30 hod. na autobusové 
zastávce v Krásné Lípě. Akce je pro předem přihlá-
šené účastníky zdarma, včetně jízdného. Přihlášky 
na tel.: 412 383 413.

středa 12. 2. - 18 hodin Pobaltská trilogie – Lotyš-
sko – země písní – cestopisné povídání s Josefem 
Miškovským: Povídání o tajuplné zemi, kde je zpěv 
pro mnohé stylem života a kde si moře a vítr podá-
vají ruku.
středa 19. 2. - 18 hodin Zapomenutá místa Česko-
saského Švýcarska a Lužických hor II: odlehčené 
povídání s Jiřím Rakem.
Obě přednášky se konají v sále Křinického pivovaru. 
Vstupné 40,- Kč opravňuje ke konzumaci jednoho 
piva nebo drobného občerstvení.

Během čtyřdílného cyklu kurzu se seznámíte s ko-
votepeckým řemeslem v různých podobách a na-
učíte se vnímat kovy jako součást vás samotných. 
Do tajů řemesla vás zasvětí kovotepec a zlatník Jiří 
Moravec. Vhodné pro dospělé a děti dle zručnosti 
asi od 9 let. Vyrobit si budete moci šperky, misky, 
svícny, nebo i jiné předměty pro radost i užitek. 
Termíny konání kurzu: soboty 8.2. a 22.2. od 10:00 
do 15:00. Cena: 350,- Kč jednotlivé soboty. Počet 
účastníků je omezený – 10. Přihlášky předem na 
tel.: 773 111 904, nebo e-mail.: Čihákova.irena@
centrum.cz.

Amari klub vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti 
na téma Pohádka v Indii. Stačí jakoukoli technikou 
namalovat obrázek na formát papíru A4, A3 nebo 
dokonce A2, čitelně podepsat a napsat svůj věk, 
odevzdat v komunitním centru do 23. února 2014. 
Více na www.komunitnicentrum.com.

Občanské sdružení Nobilis Tilia Vlčí Hora vyhlásilo 
zimní soutěž o nejzajímavější fotogra¬fi i, či malbu 
s tématem Kouzlo zimních rostlin. Vyhlášeny jsou 
kategorie fotografi e a malba a to dětí a mláde-
že do 18 let a dospělých. Přijímají se fotografi e a 
malby o rozměru A4 (cca 210x297), k nim přiložte 
název či stručný popis, místo pořízení, vaše jméno 
a kontakt. Přinést je můžete v pracovní dny osob-
ně, nebo zaslat na adresu Nobilis Tilia,o.s., Vlčí Hora 
147. Uzávěrka soutěže je 21. března 2014. Vítězové 
budou vyhlášeni 5. dubna 2014.

V úterý 11. února v 17:30 hodin se ve II. patře Domu 
kultury ve Šluknově uskuteční vernisáž autorské 
výstavy obrazů a skleněných soch MILOSLAVA 
PROCHÁZKY. Výstava potrvá do 28. února a bude 
přístupná ve všední dny od 9:00 do 15:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

V aule Gymnázia ve Varnsdorfu se ve čtvrtek 20. 
února od 18:30 hodin bude konat zajímavá před-
náška MUDr. Jana Hnízdila, specialisty v oboru 
komplexního lékařství a psychosomatiky. Má 
klasické medicínské vzdělání a atestaci z interní-
ho a rehabilitačního lékařství. Externě přednáší o 
dopingu a sportovní zátěži na III. lékařské fakultě 
UK. Na besedu s touto uznávanou osobností Kom-
plexní medicíny se doporučuje zakoupit vstupen-
ku předem. Napříč Šluknovským výběžkem pojede 
také svozový autobus. Více informací na www.sin-
stitut.cz.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa a občanské sdružení Rodiče 
pro školu pořádají v pátek 14. února od 20:00 hod.v 
krásnolipském kulturním domě Valentýnský ples. 
Připravena je bohatá tombola, dražba školních děl 
budoucích umělců a sladké překvapení. K tanci a 
poslechu bude hrát ProBand. Vstupenky můžete 
zakoupit v Květince na náměstí u pí. Uršitzové.

Zimní ekoden pro 
rodiny s dětmi

Tour de France 2013 
na koloběžkách

Jazykové kurzy v Kostce

Brtnické ledopády

Cestopisná povídání 
v Křinickém pivovaru

Kovotepání 
a hrátky s mědí

Výtvarná soutěž 
pro děti

Kouzlo zimních rostlin

Výstava obrazů 
a skleněných soch

Chcete se léčit, nebo 
se chcete uzdravit

Valentýnský ples

Domeček Na Kopečku 
Rumburk - únor 2014

Středa 12. února – 19:00 hodin
Martin Markoš – autorské čtení
Výběr ze starších textů: hravé a symbolické pro-
zaické texty a poezie využívající přírodních mo-
tivů, slovních hříček a pocitů úzkosti… 

Středa 19. února – 19:00 hodin
Koncert skupiny Zhasni 
Novoborská kapela hrající na pomezí folku a 
rocku, která jen o kousek nezískala Anděla. Má 
osobitý hudební styl a chytlavé melodie. Rychle 
jim rostou řady fanoušků, tak si přijďte poslech-
nout proč.

Program kina  
Krásná Lípa
Únor  2014

BYZANTIUM
středa 12.2.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Eleanor a Clara, dvě tajemné mladé ženy, najdou útočiště 
v chátrajícím pobřežním letovisku v opuštěném penzionu 
jménem Byzantium. Brzy v malém poklidném městečku 
začínají umírat lidé.  Fantasy horor na motivy upírských 

příběhů. 118 minut, mládeži do 12 let nepřístupno.

Na půdě 
středa 19.2.

od 17:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené 

hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. Těší se na 
své každodenní rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví 

narozeniny…. Animovaná komedie. 74 minut, mládeži 
přístupno

HUSITI
středa 26.2. 

od 17:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně 
jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Co 
když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál, natož aby 
shořel? Animovaná komedie  na piedestal historie staví 

dva neskutečné poplety, kteří se proti své vůli stali hrdiny 
své doby.                85 minut, mládeži přístupno.
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V sobotu 1. února si v tělocvičně sportovního are-
álu dali dostaveníčko amatérští hráči stolního teni-
su. Za účasti 16 hráčů se hrálo na čtyřech stolech. 
Nejlépe turnajem proplul Jaroslav Líbal z Turnova, 
na druhém místě se umístil Jiří Bušek ze Studánky a 
třetí skončil vítěz dvou předchozích turnajů Richard 
Sýkora z Krásné Lípy. Cenu za výborný přístup do-

stal p. Mazač. Ostatní skončili v poli poražených, 
ale nemusejí se za nic stydět, protože velkou mě-
rou přispěli ke skvělé úrovni turnaje. Další turnaj se 
uskuteční 1. března v 9:00 hodin v tělocvičně spor-
tovního areálu. Všichni jste srdečně zváni. Video z 
turnaje najdete na http://youtu.be/e71bx_4iBuk

(Za sportovní areál Vlastimil Šmalcl)

chtěla bych se s Vámi podělit o svůj zážitek ze so-

botní „ptačí“ dílny. Byla to již druhá sobota věno-

vaná ptačím přátelům – první podzimní byla za-

měřena na výrobu krmítek a tato na ptačí budky. 

Tentokrát mezi nás zavítal ředitel NP ČS ing. Pavel 

Benda, tento zapálený ornitolog nám vyprávěl 

zhruba hodinu o ptácích žijících v našem okolí, 

o jejich zvycích a životě, o druzích vyžadujících 

ochranu i o vymřelých druzích. Celou přednášku 

doplňovaly fotografi e Václava Sojky. Poté následo-

vala praktická část – výroba. A pak nám už venku 

pan Benda ukázal vhodná místa k umístění budek 

- už víme, že budky nepatří nad rybník i proto, že 

když se učí mladí létat, tak se snadno utopí, že vadí 

i mnoho větví nebo že tzv. polobudky lze umístit i 

pod střechu.

V druhé části dílen jsme vyráběli tzv. breberkov-

níky. Z prezentace jsme se dozvěděli mnoho zají-

mavého o obyvatelích našich zahrádek - o zlatooč-

kách, včelkách samotářkách, vosičkách i sluníčkách 

sedmitečných. I voňavé pytlíčky jako dárky pro ma-

minky si stihly děti vyrobit....

Co dodat závěrem? Bylo nám dobře, dozvěděli 

jsme se mnoho užitečného. A moc se těšíme, až se 

naše budka obydlí.

(Irena Čiháková)

Kdo si v dnešní rychlé době vyšetřil čas na lekci v 
kovotepání určitě nelitoval. Byť v kladivech a mědě-
ném plechu není vidět mnoho něžnosti, docela jis-
tě se ve výsledku skrývá. Taková ručně dělaná mis-
tička s tajemnými obrazci vyžíhanými na povrchu 
Vás dozajista promění – a pokud si to neuvědomíte, 
tak si aspoň vyzkoušíte dávné řemeslo.
Na prvním ze čtyř kurzů v čajovém klubu Nobilis Ti-
lia na Vlčí Hoře nás mistr tohoto umění, pan Jiří Mo-
ravec, seznámil s různými kovy a jejich planetárními 
partnery, s jejich technologickým zpracováním, ale 
hlavně nám dal návod a prostor k tomu, jak se s 
mědí propojit. Jak jí dovolit, aby nám ukázala, co se 
v ní i v nás schovává, čeho se potřebujeme zbavit 
a navíc v co krásného se to potom promění. Do-

zvěděli jsme se, že měď je měkký, teplý, poddajný 
zářící kov, jenž je zasvěcen planetě Venuši, že nese 
ženský princip. Že zasvěcení zahradníci doporučují 
obdělávat zem měděnými motyčkami a dalšími po-
třebnými nástroji , protože měď nenarušuje zemský 
éter, jako to dělá železo.
A po teorii jsme se vrhli do praxe, vznikaly misky, 
nožíky, krunýř na želvu, tácky pod vonné tyčinky i 
šperky, které ozdobily přítomné ženy i celý seminář. 
A tak vím, že se těším na příště.
Další termíny kovotepání v Čajovém klubu Nobilis 
Tilia na Vlčí Hoře 8.2, 22.2. 2014 od 10 do 15 hodin, 
kurzovné 350,- Kč, přihlášky a informace na tel.: 773 
111 904.

(Irena Čiháková)

O pololetních prázdninách se v nafukovací hale 

Sportovního areálu Českého Švýcarska odehrál 

první tenisový turnaj dětí, a protože se jedna-

lo o tréninkový turnaj tenisové školičky - vyhráli 

všichni. I když přece jenom byl vyhlášen nejmlad-

ší účastník, v našem případě účastnice, Lucinka 

Švajcrová z Rumburku. Děkujeme všem hráčům 

za vzorný přístup k turnaji a Základní škole a Ma-

teřské škole Krásná Lípa za spolupráci při pořádání 

této akce. Nábor nových nadějí lze hlásit na recepci 

sportovního areálu. Budeme se těšit.

(Tenisová akademie KRÁSNÁ LÍPA, 

Vlastimil Šmalcl)

Turnaj ve stolním tenise Vlčíhorské ptačí dílny

Kovotepání, aneb poznávání sebe sama

Tenisová školička 
Krásná Lípa
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Výzva pro podnikatele 
- Úprava prodeje 
kvasného lihu, 

konzumního lihu 
a lihovin

Kanalizace Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 21 - 01/2014 
ZM se seznámilo s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění 
na dodatečné stavební práce, jež nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací 
pro stavbu Kanalizace Krásná Lípa (2. etapa), dle nabídky 
Sdružení SaM – Energie. 
Obsah nabídky v rozsahu a ocenění výkazu výměr tvoří 
rozšíření plochy asfaltových povrchů MK, rozšíření úpravy 
ploch nezpevněných MK vč. doplnění uličních zařízení a 
navýšení počtu veřejných částí kanalizačních přípojek.
ZM na základě doporučení Komise pro hodnocení nabídek 
schvaluje přijetí této nabídky a podpis příslušného dodatku 
SOD.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - předfi nancování projektů EU 
Usnesení ZM č. 21 - 02/2014 
ZM schvaluje poskytnutí druhého vratného příspěvku do 
výše 1,4 mil. Kč příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, 
na zajištění předfi nancování projektů EU.
Příspěvek Kostka vrátí městu do 30. 6. 2014. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - příspěvek na rok 2014 
Usnesení ZM č. 21 - 03/2014 
ZM schvaluje vyplacení příspěvku na rok 2014 p. o. Kostka 
Krásná Lípa v plné výši v lednu 2014, dle schváleného 
rozpočtu. 
Předávací protokol dotace  - Usnesení ZM č. 21 - 04/2014 
ZM schvaluje předání dotace k ceně technického zhodnocení 
- zateplení budov ŠJ a ŠD v celkové výši 4 252 464 Kč za 
účelem zúčtování (v souladu s ČÚS č. 708 -Odpisování) 
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa. 
Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2013 
Usnesení ZM č. 21 - 05/2014 
ZM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro 
rok 2013 dle předloženého návrhu. 
Dodatek č. 8 Zřizovací listiny p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 - 06/2014 

ZM schvaluje dodatek č. 8 Zřizovací listiny p. o. Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa dle předloženého návrhu 
ve věci navýšení celkového stavu majetku města předaného 
do správy p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa (technické zhodnocení 
ŠJ a ŠD).
Darovací smlouva 
Usnesení ZM č. 21 - 07/2014 
ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2014/19/11-5 
uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a Ústeckým krajem, 
dle předloženého návrhu. Předmětem daru je motorová 
stříkačka Tohatsu VC85BS v hodnotě 240 185 Kč pro činnost 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce. 
Dotace pro SDH 
Usnesení ZM č. 21 - 08/2014 
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro SDH 
Krásná Lípa za aktivní účast při likvidaci povodňových škod 
v roce 2013. 
Econ, s. r. o. - bowling - Usnesení ZM č. 21 - 09/2014 
ZM bere na vědomí realizaci stavby bowlingu v objektu č. 
p. 1171 a konstatuje, že podmínky pro vrácení kauce dle 
smlouvy č. 2012/31/10-400 ve výši 1 400 000 Kč vč. 2% p. a. 
za prvních 12 měsíců od termínu složení kauce byly splněny.  
Pravidla pro přidělování dotací organizacím 
Usnesení ZM č. 21 - 10/2014 
ZM schvaluje úpravu pravidel pro přidělování fi nančních 
příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnost a práci s mládeží, dle předloženého 
návrhu. 
Souhlas s převodem pozemků 
Usnesení ZM č. 21 - 11/2014 
ZM vydává souhlas Ladislavu Hájkovi, Vlčí Hora 160, Krásná 
Lípa s převodem pozemků dle kupní smlouvy č. 2011/32/15-
105 v rámci vypořádání společného jmění manželů na Yvetu 
Hájkovou, K. Světlé 3014, Varnsdorf.  
Územní plán města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 21 - 12/2014 
ZM schvaluje přijetí dotace z Integrovaného operačního 
programu na projekt Územní plán města Krásná Lípa 
v předpokládané výši 1 640 360 Kč a k tomu směřující 
administrativní kroky. 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 15.01.2014

I. Hlavní program
Ekonomické výsledky města 
Usnesení RM č. 55 - 01/2014 
RM projednala ekonomický stav města a zůstatky na účtech 
města k 31. 12. 2013 ve výši 33,1 mil. Kč a plnění příjmů 
sdílených daní za rok 2013.
RM projednala rámcový návrh části účelově vázaného 
rozpočtu města na rok 2014 a ukládá starostovi města 
připravit materiál k předjednání na pracovním semináři 
zastupitelů města a následnou přípravu akcí a zapracování 
do návrhu rozpočtu města na rok 2014.  
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 55 - 02/2014 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 726 o výměře 213 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 2751/11 o výměře 147 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Prodej části p. p. č. 1586, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 55 - 03/2014 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1586 o výměře 
488 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Daně a 

Janu Novákovým, Šluknovská 2877, Česká Lípa za cenu 
12 800 Kč (do základní výměry 12 200 Kč, porosty 600 Kč). 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Souhlas s převodem pozemků 
Usnesení RM č. 55 - 04/2014 
RM doporučuje ZM vydat souhlas Ladislavu Hájkovi, Vlčí Hora 
160, Krásná Lípa s převodem pozemků dle kupní smlouvy 
č. 2011/32/15-105 v rámci vypořádání společného jmění 
manželů na Yvetu Hájkovou, K. Světlé 3014, Varnsdorf. 
Byty - pronájem - byt č. 13, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 55 - 05/2014 
RM schvaluje pronájem bytu č. 13, Nemocniční 1137/6 Petru 
Virglerovi bytem Nemocniční 1092/2a, Krásná Lípa. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č. 45, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 55 - 06/2014 
RM schvaluje pronájem bytu č. 45, Nemocniční 1137/6 v 
tomto pořadí:
1. Abdullah Caglayan bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa,
2. Marcela Hryzáková bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa,
3. Martina Havlinová bytem Smetanova 286/4, Krásná Lípa.

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Rámcová smlouva o podmínkách prodeje okrasných 
rostlin 
Usnesení RM č. 55 - 07/2014 
RM schvaluje rámcovou smlouvu o prodeji školkařských 
okrasných rostlin s Ing. Janem Švejkovským - JENA - fi rma 
služeb se sídlem Bolívarova 2092/21, Praha 6 na období od 1. 
1. 2014 do 31. 12. 2014. 
Pořádání prodejních trhů v roce 2014 
Usnesení RM č. 55 - 08/2014 
RM schvaluje žádost Václava Chaloupky bytem Donín 
224, Hrádek nad Nisou na užívání veřejného prostranství 
(parkoviště v ulici Pražská) za účelem pořádání prodejních 
trhů v roce 2014 s tím, že za každý prodejní stánek bude 
vybrána částka 200 Kč, splatná nejpozději v den konání akce 
a vybrána kauce ve výši 1 000 Kč, která v případě nepořádku 
po akci bude použita na úklid veřejného prostranství. 
Žádost o dotaci  
Usnesení RM č. 55 - 09/2014 
RM schvaluje dotaci ve výši 3 000 Kč na činnost o. s. Konečně 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
Usnesení RM č. 55/2014, která se konala dne 15.01.2014 a 16.01.2014

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona 

č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nově reguluje 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Tato změna 

se týká nejen podnikatelů, kteří již vlastnili koncesi na „Výrobu 

a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních 

alkoholických nápojů“ v případě, že mají provozovnu pro 

zajištění prodeje na jiné adrese než výrobní provozovnu, ale 

i podnikatelů, kteří prodávají lihoviny v rámci oboru živnosti 

volné a živnosti řemeslné Hostinská činnost.

Pokud do 17.4.2014 požádá podnikatel živnostenský úřad 

o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo 

lihovin, může v prodeji těchto produktů pokračovat do doby 

pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným 

uplynutím této lhůty k podání žádosti o koncesipodnikateli 

právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny 

zaniká. Přijetí žádosti o koncesinepodléhá správnímu 

poplatku. 

Po nabytí účinnosti novely jsme tuto informaci zveřejnili 

hned v měsíci říjnu 2013, ale do dnešního dne požádalo o 

koncesi pouze150 podnikatelů. 

V současné době se ve správním obvodu ORP Rumburk tato 

změna týká ještě téměř 2 500 podnikatelů, kteří po datu 

17.4.2014 nebudou mít koncesi. 

Úřední hodiny na Živnostenském úřadě: 

pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 12.30 -17.00 hod. 

pátek 8.00-11.00 hod.
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šťastný domov, Na Vyhlídce 265/12, 408 02 Rumburk 2. 
Poštovní přeprava fi lmových kopií 
Usnesení RM č. 55 - 10/2014 
RM schvaluje ukončení Dohody o společném podávání 
fi lmových kopií k poštovní přepravě dle předloženého 
návrhu. 
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Bezručova 359/15 
Usnesení RM č. 55 - 11/2014 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Bezručova 
359/15. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1 (47,99 m2, sazba 
22,82 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce 
ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a 
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 15, Nemocniční 
1137/6 
Usnesení RM č. 55 - 12/2014 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 15, Nemocniční 
1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1+ 0 (25,40 m2, sazba 41,12 
Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 
3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 55 - 13/2014 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky: 
- Jiří Králík bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa na byt č. 
1, Smetanova 285/2, na dobu určitou do 30. 4. 2014, 
- Michal Chňapek bytem Komenského 452/11, Krásná Lípa na 
byt č. 3, Pražská 450/48, na dobu určitou do 31. 1. 2015, 
- Josef Koubský bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa na 
byt č. 11, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 7. 2014, 
- Ivana Kratochvílová bytem Nemocniční 1063/28, Krásná 
Lípa na byt č. 12, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 
1. 2015, 
- Lukáš Němeček bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na 
byt č. 21, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 7. 2014, 
- Jan Vašátko bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 
43, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 1. 2015.
- Tomáš Grabka bytem Komenského 452/11, Krásná Lípa na 
byt č. 2, Křinické náměstí 6/11, na dobu určitou do 30. 4. 2014. 
Nájemní smlouva - byty 
Usnesení RM č. 55 - 14/2014 
RM schvaluje nový vzor nájemní smlouvy na byty a dohody 
o jistotě k nájemní smlouvě v návaznosti na nový občanský 
zákoník platný od 1. 1. 2014. 
5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro 
rok 2013 
Usnesení RM č. 55 - 15/2014 
RM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa pro rok 2013 v předloženém znění.  
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
Usnesení RM č. 55 - 16/2014 
RM schvaluje pojistné smlouvy č. 5600688465 a č. 
5600688476 pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za 
škodu způsobenou zaměstnavateli - městu Krásná Lípa se 
společností Kooperativa pojišťovna, a. s.  
Příprava části investic - Usnesení RM č. 55 - 17/2014 
RM na základě předběžných návrhů ukládá vedoucímu 
odboru správy majetku města panu Petru Olivovi, aby ve 
spolupráci se starostou města zajistil podklady a vyčíslení 
účelově vázaných akcí pro rozp. organizace SMM, DPS, dům 
služeb a objekt radnice pro přípravu rozpočtu města na rok 

2014 a to do 31. 1. 2014 a následně zajistit potřebné kroky 
nutné k zadání realizace po schválení rozpočtu města na rok 
2014.  
Projekt o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení RM č. 55 - 18/2014 
RM projednala předběžný návrh projektu zaměřeného na 
propagaci širšího regionu Českého Švýcarska předkládaného 
o. p. s. České Švýcarsko do ROP Severozápad a schvaluje 
dohodu o partnerství pro daný projekt. 
Dodatečné práce ve školní jídelně 
Usnesení RM č. 55 - 19/2014 
RM projednala postup dalších prací v objektu školní jídelny 
a schvaluje jejich aktualizovaný rozsah vč. části hrazené z 
rozpočtu p. o. Základní a Mateřská škola Krásná Lípa.  
Dodávka použitého hasičského vozidla pro město Krásná 
Lípa - Usnesení RM č. 55 - 20/2014 
RM projednala přípravu akce Dodávka použitého hasičského 
vozidla pro město Krásná Lípa a schvaluje Výzvu včetně 
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle předloženého návrhu. 
Uzavírání smluv - plyn 
Usnesení RM č. 55 - 21/2014 
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru majetkového a 
civilně správního, k uzavírání smluv o připojení k distribuční 
soustavě s fi rmou RWE GasNet s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem a smluv o sdružených službách dodávky plynu s 
fi rmou RWE Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10. 
Veřejně prospěšné práce 2014 
Usnesení RM č. 55 - 22/2014 
RM schvaluje vytvoření max. 50 pracovních příležitostí v 
rámci tzv. veřejně prospěšných prací a obdobných projektů, a 
schvaluje uzavření příslušných smluv s Úřadem práce Děčín, 
pobočkou Rumburk. 
Program prevence kriminality 2014 
Usnesení RM č. 55 - 23/2014 
RM schvaluje Program prevence kriminality 2014, který je 
součástí dokumentu Plán prevence kriminality města Krásná 
Lípa 2012-2016. 
Sponzorský dar - Usnesení RM č. 55 - 24/2014 
RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru mezi městem 
Krásná Lípa a fi rmou Tisk Krásná Lípa, spol. s r. o., Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu.  
Sponzorský dar - Usnesení RM č. 55 - 25/2014 
RM schvaluje uzavření sponzorské smlouvy č. 2014/49/19-
8 o poskytnutí sponzorského daru na 22. reprezentační 
ples města Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a fi rmou 
Eurometalgroup, s. r. o. Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 
Max Homebanking PS - Usnesení RM č. 55 - 26/2014 
RM schvaluje Smlouvu o využívání služeb Max Homebanking 
PS č. 2014/13/19-6 a Smlouvu o poskytování služeb Max 
Homebanking PS č. 2014/13/19-7 mezi městem Krásná Lípa 
a bankou Československá obchodní banka, a. s. se sídlem 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
Usnesení RM č. 55 - 27/2014 
RM bere na vědomí výroční zprávu v oblasti poskytování 
informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím za rok 2013. 
RM bere na vědomí přehled žádostí o podání informace 
podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
za rok 2013. 
Dotace z rozvojového programu MŠMT 
Usnesení RM č. 55 - 28/2014 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa přijetí dotace z rozvojového 
programu MŠMT Podpora logopedické prevence v 
předškolním vzdělávání na projekt LOGO hrátky II aneb 
maminko, tatínku, povídej si se mnou. 
Žádost o dotaci - Usnesení RM č. 55 - 29/2014 
RM bere na vědomí podání žádosti příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa do 
Českoněmeckého fondu budoucnosti na projekt Pojď k nám, 
my přijdeme k vám II.  
Akce pro seniory listopad - prosinec 2013 
Usnesení RM č. 55 - 30/2014 
RM bere na vědomí doplněnou Zprávu o akcích pořádaných 
p. o. Kostka Krásná Lípa pro seniory v období červenec - 
prosinec 2013 o aktivity pořádané v měsících listopad a 
prosinec. 
Zpráva o činnosti T-klubu 
Usnesení RM č. 55 - 31/2014 
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti T-klubu za rok 2013. 
Bezplatné zapůjčení prostor Kulturního domu 
Usnesení RM č. 55 - 32/2014 
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Kina Občanskému 
sdružení Ruská škola v Ústeckém kraji - KOMPAS na pořádání 
akce mezinárodní festival dětské tvorby Zimní pohádka.
 Program kina a kalendář akcí na únor 2014 
Usnesení RM č. 55 - 33/2014 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na únor 
2014. 
Zpráva o plnění úkolů z 53. RM 
Usnesení RM č. 55 - 34/2014 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 53. RM. 
Přijetí dotace na zametací vůz 
Usnesení RM č. 55 - 35/2014 
RM schvaluje Potvrzení o přijetí dotace pro projekt Snížení 
prašnosti z plošných zdrojů pořízením strojů na úklid 
zpevněných cest a silničních komunikací ve správním území 
města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Žádosti o dotace 
Usnesení RM č. 55 - 36/2014 
RM projednala stav podaných žádostí o dotace na projekty: 
1. Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě pro 
občanskou vybavenost a komunitní život 
2. Energetické úspory budovy 1. MŠ Krásná Lípa
a jejich případnou realizaci.
RM schvaluje zadání dopracování projektových dokumentací 
a zorganizování výběrových řízení na dodavatele staveb.
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby, investic a životního 
prostředí Ing. Jiřímu Rousovi, aby ve spolupráci s dodavateli 
příslušných prací zajistil do 28. 2. 2014 vypsání výběrových 
řízení a všechny potřebné kroky. 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- email ve věci nabídky k pořadu Cyklotoulky 2014,
- články časopisu Týden za období 52/2013 a 1/2014 - Stavba 
roku 2013, rozhovor s architektem Patrikem Hoff manem. 
Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 1. 
2014,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 1. 2014,
- Zápis z jednání komise pro hospodaření s byty,
- Zápis z jednání komise zdravotně sociální ze dne 14. 1. 2013. 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
Usnesení RM č. 55/2014, která se konala dne 15.01.2014 a 16.01.2014


