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Pátek 2. října

V pátek 4. září se v našem městě uskutečnila ana-
lýza popelnic se směsným komunálním odpadem. 
Cílem bylo zjistit v jaké míře je využíván zavedený 
sběrový systém tříděných odpadů a jaké množství 
tříděného odpadu naše popelnice s  komunálním 
odpadem obsahují.
I  přesto, že se v  Krásné Lípě nachází 20 celoden-
ně přístupných stanovišť se speciálními sběrnými 
nádobami a  odpad lze v  provozní době odevzdat 
i  ve  sběrném dvoře technických služeb, bylo zjiš-
těno, že zpracovatelného (tříděného) odpadu se 
v černých sběrných nádobách nachází téměř 60%.
Největší podíl je bioodpadu, například v lokalitě E. 
Krásnohorské, Havlíčkova, Křižíkova tvořil biood-

pad 34%. Další komoditou jsou plasty, kdy v lokali-
tě sídliště a bytový dům ve Varnsdorfské ulici tvořili 
13,7%. A podíl skla v lokalitě ulice Masarykova byl 
10,1%.
Celkové množství analyzovaného odpadu bylo 
1  194 kg, z  toho bylo vytříděno: 124 kg papíru, 
140 kg plastů, 79 kg skla, 27 kg kovů, 45 kg textilu, 
325 kg bioodpadu, 65 kg hygienického odpadu, 
2 kg dřeva, 6 kg elektroodpadu, 1 kg nebezpečné-
ho odpadu a zbylo: 345,8kg komunálního odpadu 
a 34,7 kg popelovin.
V  porovnání s  předchozími rozbory (2007, 2008 
a 2011) došlo v Krásné Lípě k 4 % nárůstu třídění od-
padů. Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

Nejaktivnějším klubem seniorů Ústeckého kraje se 
stal Klub českých turistů z Krásné Lípy. 
Již druhým rokem vyhlašuje Klub seniorů Ústec-
kého kraje pod patronací hejtmana Oldřich Bube-
níčka soutěž o nejaktivnější seniorský klub. V rámci 
Dne seniorů 23. září toto ocenění v příjemné atmo-
sféře ústeckého divadla převzalo za  vítězný Klub 
českých turistů z Krásné Lípy jeho třináct členů. Ve-
dle diplomu obdržel klub i šek v hodnotě patnácti 
tisíc korun.  Smyslem soutěže Nejaktivnější klub se-
niorů je představit aktivity lidí staršího věku. Soutěž 
je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým 
pobytem v Ústeckém kraji, včetně uživatelů služby 
domovů pro seniory v Ústeckém kraji.

(Václav Hieke, předseda KČT Krásná Lípa)

Město Krásná Lípa je snad více než 30 let městem, 
kde se nacházejí tzv. vyloučené lokality, jak se dnes 
moderně říká ...
Bohužel dlouholetou rádoby „sociální“ politikou 
státu se problém spíše prohlubuje, než že by se ře-
šil, jak předstírají nejrůznější státní instituce, komi-
se, ministerstva atp. a utrácejí za to v celé republice 
ohromné peníze.
Prvním úkolem musí být zajistit lidem práci. Cesty 
mohou být různé.  Město Krásná Lípa se o to snaží 
již od  roku 1991. V  té době jsem začínal pracovat 
u města jako parťák prvních pracovníků zaměstna-
ných přes Úřad práce v rámci veřejně prospěšných 
prací. A od té doby nabízíme maximálnímu počtu 
jinak špatně zaměstnatelných lidí práci. Pokud nám 
stát pomáhá, pracuje jich u nás až 60 ročně. Bylo by 
dobré, aby podobným způsobem zaměstnávaly ne-
zaměstnané i státní, polostátní i krajské fi rmy. Povo-
dí Ohře, Správy a údržby silnic, Les y ČR – všude tam 
se najde spousta manuální a jednoduché práce.  Je 
to otázka i jisté společenské odpovědnosti.
Druhým důležitým úkolem je dostat děti do  ško-
ly, poskytnout jim vzdělání, pomoci jim po  škole 
s úkoly, doučováním a výchovou, pokud to rodiče 
nezvládají. Děláme to ve městě dlouhá léta tak, jak 
nám to alespoň do nějaké míry systém umožňuje. 
Soustředí se na to dlouhodobě naše základní škola 

i  příspěvková organizace Kostka, která organizuje 
doprovodné činnosti.
Od začátku tohoto školního roku jsme však v cent-
ru pozornosti, protože problém (který nevím ani jak 
pojmenovat, jelikož se to v Čechách nějak nenosí...) 
řešíme tak, aby alespoň do nějaké míry fungovala 
základní škola.
V  první ročníku ZŠ máme tři první třídy. Jedna je 
s alternativními metodami výuky a dvě „normální“. 
Na základě výsledků ze zápisu je však v jedné třídě 
větší procento Romů, ovšem pedagogicky posílená 
asistenty a speciálním pedagogem. Tak snaha ale-
spoň trochu řešit problém školní úspěšnosti všech 
žáků, vyvolala u  některých rodičů podporovaných 
místními „aktivisty“ neúměrnou re akci směřující 
nejen do  školy, ale i  na  média a  nejrůznější státní 
úřady. Výsledek? Prý segregujeme Romy!
Kdyby nám tak někdo poradil, co s tím, když rom-
ských dětí přibývá a naopak ostatních dětí je spíše 
méně? Stále častěji se také stává, že rodiče těch 
„ostatních“ se rozhodnou dát své děti do jiné školy, 
v  jiném městě. Teoretici státních i nestátních insti-
tucí zatím reálný recept nenašli. 
Smutný je fakt, že státní úřady a nejrůznější institu-
ce - samozřejmě nezávislé...,
dají zdaleka nejen v  tomto případě spíše na  rom-
ského aktivistu, než na lidi zvolené ve volbách a lidi 

z  praxe. Organizace, kterou „aktivista“ vede, sbírá 
miliony na dotacích a na varovná upozornění měs-
ta nikdo nehledí. 
A  navíc právě ten aktivista má problémy se zá-
konem a  to hned několik. Jednak byl opakovaně 
chycen, jak řídí auto pod vlivem návykových látek, 
bez řidičáku, který mu byl odebrán. Jednak čeká 
na soud v případu distribuce a prodeje drog. A také 
používá univerzitní diplom a  titul, ačkoliv univer-
zitu nevystudoval. Tací jsou partnerem „státu“. 
Opakovaně jsme na  vše upozorňovali nejrůznější 
instituce.
Vše musím psát v tajenkách a ne jak by se slušelo.
Vždyť by mě mohl dát ten stíhaný k soudu. A jiní mě 
napadat z rasizmu.
Mnohé základní školy daný problém teprve čeká, 
protože v rámci tzv. inkluzivního vzdělávání budou 
rušeny praktické školy, jak prosadil ministr Chládek 
v 36. novele školského zákona. Integrace za každou 
cenu! Učňovské školství už bylo v posledních dva-
ceti letech zničeno systémem fi nancování a  pod 
heslem, že každý má mít maturitu. Tak teď další re-
forma p okračuje v základním školství.
   
 

Zbyněk Linhart, 2. místostarosta 
města Krásná Lípa, senátor 

Třídíme, ale stále máme rezervy Ocenění turisté

d l k k k k

Inkluzivní vzdělávání, ale jak?  
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Stagnace a  malý ekonomický rozvoj regionu má 

mnoho souvislostí. Jednou ze zásadních oblastí, 

na  kterou  již dlouhá léta poukazují místní samo-

správy i podnikatelé je zastaralá a kapacitně nedo-

statečná elektrorozvodná síť, bez možnosti dalšího 

kapacitního posílení. Tato skutečnost výrazně limi-

tuje další záměry rozvoje místních podniků a pod-

nikatelů. Z  nedávných jednání kanceláře senátora 

a  zástupců ČEZ Distribuce Děčín vyplynuly nové 

skutečnosti, které by v budoucnu mohly tento pro-

blém vyřešit. Od roku 1996 připravuje ČEZ projekt 

„Posilující vedení 110 kV do  Šluknovského výběž-

ku“. Průběžně se daří řešit požadavky jednotlivých 

subjektů, měst, obcí, občanů, CHKO apod. na trase 

z Liberecka přes Nový Bor do Varnsdorfu, i když ur-

čité obtíže stále zůstávají.  Senátor Z. Linhart se sna-

ží být v kontaktu s investorem a zástupci ČEZ Distri-

buce, aby pomohl k optimálnímu variantě, zároveň 

se obrátil  dalším osobním dopisem na  premiéra 

České vlády Sobotku, kde žádá o pomoc při řešení 

této složité, ale  pro Šluknovsko naprosto zásadní 

záležitosti.

(Miroslav Jemelka)

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

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

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

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

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 5. 10. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 8. 10. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 19. 10. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 22. 
10. 2015 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.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    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 
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, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                        žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk, Sněžná
               pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Letní svoz odpadových nádob začal 1. dubna 2015 – známky červené = 
vývoz 1x za čtrnáct dní.

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
náměstí.
Vždy ve středu: lichý týden od 13:00 do 15:00 hodin
                              sudý týden od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
1. 10. 2015. 
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.

d t tě š tř b é běž é ák

Mobilní zákaznické centrum 
Severočeských vodovodů 

a kanalizací

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

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 ve-

doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Odborné sociální poradenství 

a Poradna pro oběti trestné činnosti bude 

do konce října uzavřena. Objednávat se za-

tím můžete do Občansko – právní poradny  

JUDr. Pražáka na tel. číslo: 412 354 842. 

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí 
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin.
                          Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602  465  607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

V  prostoru našeho nádraží začalo minulý týden 

kácení dřevin bez potřebných zákonných povo-

lení. Více jak půl hektaru zeleně má ustoupit z dů-

vodu krátkodobého skladování materiálů z  prů-

běhu stavby. Rekonstrukce trati bude stát zhruba 

0,9 miliardy korun a předpokládané zkrácení cesty 

vlakem z Děčína do Rumburku bude 5 minut ...

Aktivity senátora: 
Elektřina pro  Šluknovsko

Pro pět minut zmizí půl hektaru zeleně

PRACOVNÍ NABÍDKA

Firma EUROMETALGROUP s.r.o. nabízí

volná pracovní místa: svářeč, montážní 

dělník, obsluha CNC strojů, kontrolor,

 konstruktér, mistr do výroby, vedoucí 

OEU, obchodní zástupce. 

Více na portálu

 mpsv.cz-volná pracovní místa, nebo na 

e-mailu: langerova@eurometalgroup.cz

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

3. – 4. 10. 2015 MUDr. Rita Rambousková - Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250

10. – 11. 10. 2015 MUDr. Olga Sudová - Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989

17. – 18. 10. 2015 MUDr. Oleksandr Plyuschakov - Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených 

informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.



strana 32. října 2015

Krásná Lípa podepsala kupní smlouvu na budovu na Křinickém náměstí č. 11 (cukrárna) s jednatelem Kři-
nického pivovaru RNDr. Janem Srbem. Pokud vše dobře půjde, mohl by rozšířený Křinický pivovar za tři 
roky vypadat podobně jako na vizualizaci studie rekonstrukce.

Další nevzhledný prvek krásnolipského náměstí by 
se brzy měl dočkat své obměny. 

Již 12. ročník česko-německé soutěže luk zná svoje vítěze. Nejkvalitnější luční porost pro rok 2015 mají Šár-
ka a Pavel Čechovi z Krásného Studence. Pozadu ovšem nezůstali ani naši zemědělci. Na dalších se umístil 
i Vlastislav Hyblbauer z Vlčí Hory. Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou péči o jeden 
velmi cenný prvek naší přírody.

Hlasování pro projekt „Světlo pro rozhlednu Vlčí 
Hora“ skončilo. A pro rozhlednu rozhodně úspěš-
ně. V Ústeckém kraji projekt krásnolipských turistů 
získal největší počet bodů - 1033 hlasů. Další bylo 
Centrum pro náhradní rodinnou péči Litoměřice - 
926 hlasů a  další Občanské sdružení Šestý smysl, 
Lovosice - 275 hlasů.
Klub českých turistů Krásná Lípa provozuje roz-
hlednu na  Vlčí hoře. 126 let stará rozhledna je 
majákem pro turisty a  každý rok doznává nějaké 
vylepšení. Revoluční změnu a nové možnosti získá 
rozhledna solární elektrifi kací. 
Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

(Václav Hieke, předseda KČT Krásná Lípa)

Město Krásná Lípa vyčlenilo pro tento rok dva mi-
liony korun na  opravy a  rekonstrukce bytových 
domů a dalších objektů. V současné době probíhá 
oprava střechy ve  Smetanově č. 2, výměna oken 

na  Křinickém náměstí č. 16 a  v  Mánesově ulici 
č. 24. Po kolaudaci nové části kanalizace připojíme 
i pět objektů města.

Křinické náměstí opět krásnější?

Brzy na náměstí...

Kvalitní luční porost má i Vlčí Hora

Světlo pro 
vlčíhorskou rozhlednu

Opravy a rekonstrukce pokračují
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Během posledních zářijových dnů dokončili krás-
nolipští turisté velmi náročnou rekonstrukci Kö-
glerovy stezky, kterou si letos na  jaře dobrovolně 
vytyčili. A čekal je nelehký úkol, nelehký proto, že 
ke čtyřiceti třem originálním informačním tabulím 
a  dvěma stojanům ke  geologické mapě přibyly 
na jejich návrh a po konzultaci s NP České Švýcar-
sko a  komisí značení Ústeckého kraje ještě další 
tabule, lavičky, rozcestníky, studánky, mostky, zá-
bradlí, schody, panoramatické tabule, přírodní vě-
domosti, altány a přístřešky.
Díky velké dobrovolné brigádnické aktivitě nejen 
členů, ale i  nečlenů, se všem během několika jar-
ních a letních měsíců podařilo. Do náročné rekon-
strukce stezky se zapojilo čtyřicet čtyři lidí. 

Statistika rekonstrukce Köglarovy naučné stezky: 
opraveno bylo 43 původních tabulí a  dva stojany 
ke geologické mapě, dále bylo opraveno a natřeno: 
29 ks turistických rozcestníků, velký altán, 15 ks ta-
bulí informačních, 6 ks přístřešků k posezení, 18 ks 
laviček, 3 ks zábradlí, 3 studánky, 4 mostky, 2 pano-
ramatické tabule, 2 tabule přírodních vědomostí, 
1 informační tabule cyklostezky, 1 informační tabu-
le rybářská, 1 xylofon, 61 ks dřevěných schodů. Ne-
byl pouze opraven mostek přes Sýrový potok, který 
si opraví národní park sám.
Díky všem, kteří se na  obnově Köglerovy naučné 
stezky podíleli. 

(Za KČT Krásná Lípa Mikuláš Peterka)

Koncem srpna oslavil významné životní jubileum 
náš kamarád Mikša Peterka. Oslava začala ve dou-
bické Staré restauraci a  pokračovala na  Sichově 
chatě. Téměř třicet pět let svého sedmdesátiletého 
života Mikša spojil také s krásnolipskou turistikou. 
Rozhodnou měrou se zasloužil o  vznik prvního 
poválečného turistického odboru v  Krásné Lípě. 
Od  roku 1981 je také jednatelem výboru místní 
organizace, je také naším jediným Mistrem turisti-
ky. Patří k prvním cvičitelům. Byl u zrodu všech vý-
znamných klubových událostí. 

Byl prvním vedoucím a  zakladatelem dálkových 
a  turistických pochodů Skalními hráddy Labských 
pískovců, prvním vedoucím Pohádkového lesa. Po-
dílel se na  naší mapě 1:25 000 Krásnolipsko. Díky 
své přirozené autoritě dokáže naplnit autobus 
na zájezd. A svým osobním příkladem dokáže strh-
nout ostatní k brigádnické aktivitě. A nejen v dneš-
ní době, ale vždy upřednostňoval klubové aktivity 
před osobními. 
Mikšo, mnoho zdraví a elánu do dalších let. Václav 
Hieke a členové KČT Krásná Lípa.

Připravte si košíky a  nůž, po  této exkurzi si jis-
tě doma pochutnáte na  výtečné smaženici. Sraz 
účastníků exkurze je v neděli 11. října v 10:15 v Ky-
jově u zastávky Kyjov, hostinec. Na houby se spolu 
s Janou Cholinskou ze Správy NP České Švýcarsko 
vydáte na trase Kyjov – Vraní vrch.

Zjistěte více o  kulturní historii národního parku. 
Zúčastněte se desátého ročníku semináře Minulos-
ti Českého Švýcarska a vyslechněte si pásmo před-
nášek historiků a  odborníků na  České Švýcarsko 
v  příjemném a  podnětném prostředí Děčínského 
zámku. Seminář se koná ve čtvrtek 22. října od 9:00 
do 17:00 v Děčíne na zámku. Seminář je pořádán 
ve spolupráci se Státním okresním archivem Děčín.

Turisté dokončili rekonstrukci 
Köglerovy stezky

Spolehlivý kamarád do deště

Za houbami 
Českého Švýcarska

Minulosti Českého 
Švýcarska X

Köglerova 
naučná stezka

Naučnou stezku navrhl a zrealizoval ve třicátých 
letech minulého století krásnolipský rodák Ru-
dolf Kögler, ale po druhé světové válce bohužel 
zanikla. Obnovit se ji podařilo až v roce 2006 díky 
projektu „Centrum Českého Švýcarska“. 
Cestu lze zahájit prohlídkou zrekonstruované-
ho městského parku v Krásné Lípě. Trasa stezky 
poté pokračuje na vrchol blízké Kamenné Horky, 
odkud se nabízí pěkné rozhledy do Šluknovské-
ho výběžku a  Českého Švýcarska. Z  Kamenné 
horky stezka pokračuje k bývalým vápencovým 
lomům u  Doubice, sleduje tzv. Lužický zlom 
do Kyjova a pokračuje přes Vlčí Horu a Zahrady 
zpět do Krásné Lípy. Celá stezka je doplněna o 40 
různých stanovišť, na  kterých si lze vyzkoušet 
např. hru na  xylofon, prohlédnout si kopii milí-
ře, ve kterém se „vypalovalo“ dřevěné uhlí nebo 
unikátní geologickou mapu v  Zahradách, či se 
dozvědět mnoho zajímavých informací o  zdej-
ší krajině, a  její historii. Trasu stezky lze rozdělit 
na několik etap a absolvovat ji tak i s dětmi např. 
během dvou nebo více dnů. V  krásnolipském 
informačním středisku na  Křinickém náměstí 
jsou v  prodeji např. český i  německý průvodce 
po stezce a také její podrobná mapa.

Rozhledny Dymník a Vlčí hora prodlužují hlavní se-
zónu o měsíc. Otevřeno bude i po celý říjen každý 
den – rozhledna Dymník 10:00 – 17:00, rozhledna 
Vlčí hora 9:00 – 17:00.

UPOZORNĚNÍ 
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www.elektrowin.cz

VYKLI TE 
P DY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE A ZOCELTE SE 
V RECYKLACIV RECYKLACI

Recyklujte elektrospot ebi e ve Vašem m stRecyklujte elektrospot ebi e ve Vašem m st

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spot ebi e 
na sb rné dvory nebo 
na jiná ur ená místa 
zp tného odb ru.  

V Kulturním dom  (kino)  
v Krásné Líp  se koná 

B U R Z A 
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 

D TSKÉHO OBLE ENÍ, 
VYBAVENÍ A HRA EK 

 

     P íjem v cí k prodeji:  
   PÁTEK  16. 10. 2015  16 - 18 hod. 
 
     Prodej:  
   SOBOTA 17. 10. 2015  8 – 10 hod. 
 
 

V ci k prodeji p ineste v pátek isté, v rozumném množství.  
Každá položka bude jednotliv  zanesena do evidence, proto prosíme o trp livost. 

P ijímáme také v ci, které chcete darovat zdarma.  
 

P ijímáme: veškeré podzimní a zimní d tské oble ení, boty, lyže, brusle, sá ky, 
ko árky, autoseda ky, hra ky, knížky a další v ci vhodné pro d ti. 

 

Burzu po ádá Mate ské centrum Beruška  
za podpory m sta Krásná Lípa 
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Exkurze s Natálií Belisovou, historičkou národního 
parku České Švýcarsko se koná v  pátek 23. Října. 
Sraz je v  9:30 hodin. Exkurze je součástí Minulos-
tí Českého Švýcarska a  její téma bude upřesněno 
v průběhu čtvrtečního semináře (22.10.). Více infor-
mací: Natálie Belisová: n.belisova@npcs.cz; telefon 
737 276 859.

Loreta Rumburk Vás srdečně zve v  sobotu 
3. října od 17:00 na koncert ke cti sv. Františka. 
Kvarteto Ámos představí hudebně-divadelní 
ztvárnění pověstí poutních míst Šluknovska. 
Koncert je určen rodinám s dětmi i zájemcům 
o netradiční poznání historie regionu. Koncert 
navazuje na výstavu „Pověsti a příběhy pout-
ních míst Šluknovska“, která je v Loretě Rum-
burk k vidění do 31. října.

O víkendu 17. až 18. října se ve Vlčíhorské zahradě 
uskuteční praktický kurz, jehož tématem budou 
základy permakultury a OSIVO jako důležitý zdroj 
kulturního dědictví. Pěstování zdravého jídla začí-
ná u zdravého osiva a umění napěstovat si vlastní 
osivo patří k základním znalostem v systému trvale 
udržitelného pěstování. Dozvíte se, jak zamezit ne-
chtěnému sprášení a udržet čistotu odrůd, o důle-
žitosti krajových odrůd. Během kurzu budete sbírat 
osivo přímo z dozrávajících rostlin – naučíte se, jak 
a  kdy ho správně sbírat, jak a  proč ho čistit, sušit 
a  jak uchovávat, aby si udrželo svou klíčivost. Ně-
které si budete moci i  odvézt. Kurzovné: 1  800 Kč 
za osobu. Přihlášky a podrobnosti na: zahrada.dob-
ra@gmail.com, tel.: Katka Horáčková 604 414 901.

Historická exkurze 
s Natálií Belisovou

Koncert ke cti 
sv. Františka

Permakultura 
a uchování osiva 

PROGRAM KINA NA ŘÍJEN
Středa 7. října od 19:00
Vybíjená
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Mi-
chala Viewegha. Vybíjená je groteskou o  přá-
telství, osudových láskách, kráse a  ošklivosti, 
alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika ča-
sových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří 
spolu prožívají různé životní etapy.
Česká komedie, 94 minut. Vstupné: 60 Kč, mládeži 
přístupno.
Neděle 11. října od 15:00
Lorax
Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdic-
ký strom a na světě už žádné opravdické stromy 
nejsou? Lorax je živelná smršť bláznivých akčních 
gagů a  muzikálových čísel, kterou budou děti 
milovat. A  jestli si pak začnou o  trochu víc vážit 
stromů, tak to budou jistě body navíc. 
Animovaný, 86 minut.  Vstupné: 40 Kč, mládeži 
přístupno.
Středa 21. října od 19:00
Vynález zkázy
První verneovská adaptace Karla Zemana unikát-
ním způsobem kombinuje hraný a  kreslený film 
a  svou nevyčerpatelnou fantazii rozvíjí ve  stylu 
černobílých rytin prvních Verneových ilustrátorů 
Édouarda Rioua a Léona Benetta. Geniální vyná-
lezce, profesor Roch, je na  pokraji objevu látky, 
která může ve špatných rukou zničit svět. A právě 
takové ruce má hrabě Artigas, tajemný a  temný

dobrodruh, který ve  své ponorce brázdí světo-
vá moře, potápí lodi a  bohatství, kterého se tak 
zmocní, je mu nástrojem k ovládnutí světa. Digi-
tálně restaurováno.
Český dobrodružný, sci-fi , 81 minut. Vstupné: 
60 Kč, mládeži přístupno.
Neděle 25. října od 15:00
Zvonilka a tvor Netvor
Zvonilka a  tvor Netvor je dalším ze strhujících 
dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 
Veselá a  talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, 
že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor 
je v  jádru dobrý. A  tak se spřátelí se záhadným 
tvorem, který je podle prastarých legend známý 
jako tvor Netvor. 
Animovaný, 76 minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži 
přístupno.
Středa 28. října od 16:00
Velká šestka
Velká šestka je emocemi nabité komediální dob-
rodružství o  malém geniálním konstruktérovi 
robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí vyu-
žívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně 
nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go 
Go Tamago, vyhledávající adrenalinové zážitky, 
čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná che-
mička Honey Lemon a jejich fanda Fred. 
Animovaný, 108 minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži 
přístupno.

Čajové středy v Domečku Na Kopečku v rumburku
Mandava Jazz Festival - pondělí 5. 10. od 19:30
Koncert Open Source Trio Trio (folk, jazz, latin, 
funk, elektronica)
Muzikanti z  Bulharska, Curacaa (Nizozemnských 
Antil) a Německa - Momchil Atanasoff  (klavír),
Rayleymon Janga (kontrabas) a Juri Schewe (bicí). 
Neopakovatelný muzinkantský zážitek!
 „Záhada schizofrenie“ – středa 7. 10. od 19:00
Promítání fi lmu a  následující besedu organizuje 
Agentura Pondělí v  rámci celorepublikové akce 
Týdny pro dušení zdraví. Duševní choroby jsou 
stále trochu tabu. A  to i  přesto, že počet těch, 

kteří s  nimi mají osobní zkušenost, narůstá alar-
mujícím tempem. Jaké to je trpět nemocí, která 
není vidět, ale její dopad je často výraznější než 
u bolesti fyzické?
Kniha jako radost a  inspirace – středa 14. 10. 
od 19:00
Rádi čtete? Přijďte se podělit o příběhy ze svých 
oblíbený knih, nebo načerpat inspiraci pro vaše 
další vybírání. V rámci čtení vlastní poezie přivítá-
me paní Radmilu Annu Kláru Říhovou: „Křesťan-
ské motivy v mojí tvorbě“ - autorské čtení sbírky 
„Cesta do nebe“.

Poslední sobotu v září pořádal Sportovní areál Českého Švýcarska 2. ročník oblíbeného tenisového 

turnaje Retro tenis. Zde přinášíme několik fotografi í z této pohodové akce.
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Přístav Vašich nákupů a setkání

Beauty
party
se Zdeňkem Podhůrským 
a Lou Dejmkovou
- Get The Louk

INZERCE 140x70 BOZSKA PARTY.ai   1   21.9.2015   23:03:22

USNESENÍ 
z 5. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 9. 9. 2015     

Zpráva o plnění úkolů ze 4. ZM  - Usnesení ZM č. 5 – 01/2015 
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ze 4. ZM bez připomínek.  
Bezpečnostní situace a prevence kriminality - Usnesení ZM č. 5 – 02/2015   
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a prevenci kriminality ve městě, před-
loženou npor. Mgr. F. Steinbachem, vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR a Mgr. L. 
Hankovou, tajemnicí MěÚ v předloženém znění.  
Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ - Usnesení ZM č. 5 – 03/2015 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Krásná Lípa předloženou RNDr. Ivanou Preyovou, ředitelkou p. o. dle přílohy. 
Propagace města a o. p. s. České Švýcarsko - Usnesení ZM č. 5 – 04/2015 
ZM bere na vědomí Zprávu o propagaci města a o. p. s. České Švýcarsko předloženou 
Janou Drobečkovou, místostarostkou města, v předloženém znění. 
Expozice v Domě Českého Švýcarska - Usnesení ZM č. 5 – 05/2015 
ZM schvaluje uvolnění fi nančních prostředků z rozpočtové rezervy města na zajištění 
chodu a opravy expozice a topného systému v Domě Českého Švýcarska a nákup vybra-
ných komponentů do max. výše 500 000 Kč, s tím, že část bude hrazena přímo městem 
a část prostřednictvím o. p. s. České Švýcarsko. ZM zmocňuje RM realizovat potřebné 
opravy v Domě ČŠ.
Žádost města Krásná Lípa o informace ve věci rozvojových záměrů Správy NP Čes-
ké Švýcarsko - Usnesení ZM č. 5 – 06/2015  
ZM bere na vědomí korespondenci města Krásná Lípa ve věci rozvojových záměrů Sprá-
vy NP České Švýcarsko. 
Dotační program na kanalizační přípojky  - Usnesení ZM č. 5 – 07/2015   
ZM schvaluje Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť vybudovanou 
v letech 2002 - 2015.  
Dotace na projekt p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 5 – 08/2015   
ZM schvaluje přijetí neinvestiční dotace na  projekt Čteme česky a  mluvíme anglicky 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro p. o. ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa, která projekt realizuje.  
Kostka Krásná Lípa, p. o. – navýšení dotace- Usnesení ZM č. 5 – 09/2015 
ZM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí navýšení dotace na poskytování sociálních 

služeb od Ústeckého kraje o 116 000 Kč a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
3. rozpočtové opatření - Usnesení ZM č. 5 – 10/2015   
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Poskytování dotací a darů příspěvkovým organizacím - Usnesení ZM č. 5 – 11/2015  
ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění rozšíření kompetencí rady města k přijetí dotace a k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření města Krásná Lípa v  rozsahu rozpočtového zapojení účelově 
přidělených fi nančních prostředků z  jiných rozpočtů a  jejich převod příspěvkovým 
organizacím města.
Diskuze občanů - Usnesení ZM č. 5 – 12/2015   
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze občanů:
a) Nebezpečný výjezd z parkoviště v ul. Varnsdorfská.
b) Možnosti centrálního vytápění v objektu Mánesova 24.
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 5 – 13/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 1500 m2, k. ú. Krásná Lípa (nově vznik-
lá p. p. č. 1086/4, k. ú. Krásná Lípa) za účelem výstavby rodinného domu Milanu a Heleně 
Pavlíčkovým, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa za cenu 46 400 Kč (do základní výměry 
24  000 Kč, nad základní výměru 9  000 Kč, porosty 13  400 Kč). Prodej bude realizován 
podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. ZM schvaluje výjimku z § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy do jistiny nebude započítána cena porostů. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Žadatel bere na vědomí, že pozemek je 
zatížen nájemním vztahem, který končí 31. 12. 2015. 
Prodej části p. p. č. 1086/3 a p. p. č. 978/3, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 
5 – 14/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 1230 m2 (nově vzniklá p. p. č. 1086/5, 
k. ú. Krásná Lípa) a p. p. č. 978/3 o výměře 177 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem vý-
stavby rodinného domu Karlu a Haně Goldbergovým, Rynartice 75, Jetřichovice za cenu 
30 210 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 6 210 Kč). Prodej bude 
realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. ZM schvaluje výjimku z § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání 

nemovitostí ve  vlastnictví města Krásná Lípa, kdy do  jistiny nebude započítána cena 
porostů. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Žadatel bere na vědomí, 
že pozemek je zatížen nájemním vztahem, který končí 31. 12. 2015. 
Prodej části p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 5 – 15/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1126/8 o výměře 1500 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Martině a Josefu Erbanovým, Rumburská 977/5, Krásná Lípa 
za cenu 33 000 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 9 000 Kč). Prodej 
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Žadatel 
bere na vědomí, že pozemek je zatížen nájemním vztahem, který končí 31. 12. 2015. 
Prodej p. p. č. 2393/2, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 5 – 16/2015   
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2393/2 o výměře 1271 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem vý-
stavby rodinného domu Ing. Josefu a Blance Krulichovým, Vrázova 788/5, Krásná Lípa 
za účelem výstavby rodinného domu za cenu 45 930 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, 
nad základní výměru 2  130 Kč, porosty 19  800 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. 
Prodej části p. p. č. 3049, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 5 – 17/2015   
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 3049, k. ú. Krásná Lípa fi rmě FINVEST DD, a. s., Koně-
vova 1686/112, Praha z důvodu vedení kanalizačního řadu.  
Prodej p. p. č. 2981, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 5 – 18/2015   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2981 o výměře 55 m2, k. ú. Krásná Lípa Libuši Steckerové, 
Palackého 42, Rumburk a Zuzaně Hejdukové, Kyjovská 407/3, Krásná Lípa z důvodu za-
chování pozemku pro potřeby města. 
Prodej st. p. č. 574, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 5 – 19/2015   
ZM schvaluje prodej st. p. č. 574 o výměře 857 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zříze-
ní samostatné zahrady Michalu Roubíčkovi, Na  Kopečku 134/9, Krásná Lípa za  cenu 
31 740 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej pozemků - Kyjov - Usnesení ZM č. 5 – 20/2015   
ZM schvaluje prodej p. p. č. 32 o výměře 276 m2, p. p. č. 37 o výměře 1127 m2, p. p. č. 
38 o výměře 60 m2 a st. p. č. 9 o výměře 76 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 
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podnikání Zdenku Václavkovi, Valdek 382, Rumburk a Ing. Jiřímu Dvorskému, Sulovická 
1335, Praha za  cenu 325  000 Kč za  podmínky současného odkoupení části p.  p.  č. 36 
o výměře 344 m2 za cenu 17 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spo-
jené. 
Prodej p. p. č. 564/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení ZM č. 5 – 21/2015  
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 564/2 o výměře 60 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Zdenku 
Václavkovi, Valdek 382, Rumburk a Ing. Jiřímu Dvorskému, Sulovická 1335, Praha z dů-
vodu zachování pozemku pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 253/1, p. p. č. 256/2 a části p. p. č. 256/1, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 5 – 22/2015   
ZM schvaluje prodej p. p. č. 253/1 o výměře 1797 m2, p. p. č. 256/2 o výměře 661 m2 
a části p. p. č. 256/1 o výměře 865 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rekre-
ačních chat Tomášovi a Petře Hejdukovým, Křižíkova 943/8, Krásná Lípa za podmínek 
dle přílohy. 
Směna pozemků - Usnesení ZM č. 5 – 23/2015   
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 1020 o výměře 857 m2, p. p. č. 1019/1 o výměře 484 m2, 
p. p. č. 1029/1 o výměře 931 m2, p. p. č. 1031/3 o výměře 697 m2, p. p. č. 1029/2 o výměře 
467 m2, p. p. č. 1030 o výměře 180 m2, p. p. č. 694/4 o výměře 2165 m2, p. p. č. 694/1 
o výměře 127 m2, p. p. č. 1031/1 o výměře 266 m2, vše k. ú. Krásný Buk za část p. p. č. 272 
o výměře 320 m2, část p. p. č. 635 o výměře 379 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a část 
p. p. č. 701 o výměře 1165 m2, k. ú. Vlčí Hora s Miroslavem Fafl ákem, Kyjov 3, Krásná Lípa. 
Rozdíl výměr bude účtován částkou 5 Kč/m2. Náklady s geometrickými plány uhradí na-
byvatel pozemku, ostatní náklady se směnou spojené uhradí směnitelé rovným dílem.  
Směna a prodej pozemku - vyhlášení - Usnesení ZM č. 5 – 24/2015   
ZM neschvaluje směnu a prodej p. p. č. 261/3 o výměře 1454 m2 za p. p. č. 261/53 o vý-
měře 495 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 
Nemovitosti - prodej objektu Křinické náměstí 6/11 - Usnesení ZM č. 5 – 25/2015  

ZM se seznámilo se žádostí RNDr. Jana Srba o změnu termínu podpisu kupní smlouvy 
k objektu Křinické náměstí 6/11 a schvaluje zrušení usnesení ZM č. 4 – 30/2015, pokud 
nedojde k podpisu kupní smlouvy, vystavení směnek a zaplacení kupní ceny dle uvede-
ného usnesení do 31. 10. 2015. ZM schvaluje výjimku z Vnitřního předpisu pro sepiso-
vání, evidenci a ukládání smluv a dodatků, týkající se termínu podpisu kupní smlouvy. 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Usnesení ZM č. 
5 – 26/2015   
ZM schvaluje smlouvu č. 2015/19/15 - 285 o zřízení věcného břemene - služebnosti in-
ženýrské sítě, s fi rmou SŽDC, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 
1, o vedení kanalizačního řadu z ul. Rumburská do ul. Masarykova pod tratí Bakov n. 
Jizerou - Jiříkov. 
Žádost o změnu ÚP - Usnesení ZM č. 5 – 27/2015   
ZM se seznámilo s žádostí o změnu ÚP od p. Jaroslava Krále, Jinačovice 222, Jinačovice 
a  doporučuje zabývat se žádostmi tohoto typu až v  rámci vyhodnocení uplatňování 
územního plánu po uplynutí čtyřleté zákonné lhůty. 
Koncesní smlouva - Usnesení ZM č. 5 – 28/2015   
ZM schvaluje koncesní smlouvu č. 2015/19/14 - 292 o nájmu a provozování kanalizací 
s fi rmou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČ 49099451, Přítkovská 1589, Teplice, 
dle předloženého návrhu. 
Zájmové organizace, spolky - Usnesení ZM č. 5 – 29/2015   
ZM schvaluje uvolnění částky do 70 tis. Kč z organizační složky 0391 na zorganizování 
výletu pro aktivní členy organizací ve městě.  
Opatrovnictví - Usnesení ZM č. 5 – 30/2015   
ZM bere na vědomí Požadavek na náhradu škody, způsobené Městu Krásná Lípa stá-
tem při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem v souvislosti s plněním 
úkolů obce v přenesené působnosti – výkon funkce veřejného opatrovníka, adresovaný 
Ministerstvu fi nancí ČR. 

Komunitní plán  - Usnesení ZM č. 5 – 31/2015   
ZM schvaluje doplnění Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro roky 
2015 - 2018 dle předloženého návrhu. 
Terénní práce 2016 - Usnesení ZM č. 5 – 32/2015   
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Amari – terénní práce 2016 do progra-
mu RVRZ Podpora terénní práce pro rok 2016. ZM schvaluje realizaci tohoto projektu 
prostřednictvím p. o. Kostka Krásná Lípa. ZM schvaluje spoluúčast města ve výši max. 
108 000 Kč.
2. rozpočtové opatření p. o. Kostka Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 5 – 33/2015   
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření roku 2015 příspěvkové organizace Kostka Krásná 
Lípa dle předloženého návrhu. 
Kompetence v kostce - dodatek - Usnesení ZM č. 5 – 34/2015   
ZM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí na-
dačního příspěvku na projekt „Kompetence v kostce“ dle přílohy. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí - Usnesení ZM č. 5 – 35/2015   
ZM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. podání žádostí o dotace na poskytování sociál-
ních služeb na rok 2016 dle předloženého rozpočtu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – darovací smlouva s o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení ZM č. 5 – 36/2015   
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa uzavření darovací smlouvy 
s České Švýcarsko, o. p. s. a přijetí nábytku dle přílohy.
Členství ve fi nančním výboru - Usnesení ZM č. 5 – 37/2015   
ZM schvaluje odvolání vedoucí fi nančního odboru z funkce tajemníka fi nančního výbo-
ru v souladu s § 119 zákona 128/2000 Sb., o obcích. 
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USNESENÍ 
z 15. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 16. 9. 2015      

Hlavní program
Závěry z jednání 5. ZM 
Usnesení RM č. 15 – 01/2015 
RM projednala průběh a závěry z 5. zasedání ZM ze dne 9. 9. 2015 a ukládá:
- Ing. P. Simandlovi, vedoucímu Odboru výstavby, investic a životního prostředí, zabývat 
se nebezpečným výjezdem z parkoviště v ulici Varnsdorfská, včetně důsledné kontroly 
odstraňování vad a nedodělků v rámci rekonstrukce silnice II. třídy č. II/265. 
- P. Olivovi, vedoucímu Odboru majetkového a civilně správního, zabývat se možností 
centrálního vytápění v objektu Mánesova 24,
- P. Olivovi, vedoucímu Odboru majetkového a civilně správního, zajistit ve spolupráci 
s pracovníky o. p.  s. České Švýcarsko potřebné opravy expozice a dalších částí Domu 
Českého Švýcarska dle usnesení ZM č. 5 - 5/2015 a  potřeb provozu Domu Českého 
Švýcarska, 
- M. Hlavové, DiS., vedoucí Technických služeb, zajistit zastřižení keřů na náměstí u cuk-
rárny. 
Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 1084, k. ú. Zahrady 
Usnesení RM č. 15 – 02/2015 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. p. č. 1084 o výměře 75 m2, k. ú. Zahrady. 
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 15 – 03/2015 
RM schvaluje záměr obce prodat st. p. č. 71/1 o výměře 145 m2, k. ú. Krásný Buk.
Prodej pozemku 
Usnesení RM č. 15 – 04/2015 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 342/1 o výměře cca 250 m2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy z důvodu zachování pozemku pro potřeby města. 
Nebytové prostory - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 15 – 05/2015 
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 4, Masarykova 
246/6 s Ladislavem Jarošem bytem Kyjovská 288/9, Krásná Lípa k 8. 10. 2015. 
Nebytové prostory - dodatek k nájemní smlouvě 
Usnesení RM č. 15 – 06/2015 
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2005/22/27 - 263 uzavřené s organizací 
Family drogerie s. r. o., K  Žižkovu 9/640, Praha 9, IČ 26148579, kterým se mění doba 
nájmu nebytového prostoru č. 6, Masarykova 16/1 na dobu neurčitou. 
Schodiště – rozhledna Vlčí Hora  
Usnesení RM č. 15 – 07/2015 
RM se seznámila se žádostí organizace Klub českých turistů Krásná Lípa o  povolení 
vybudování nového přístupového schodiště na  rozhlednu Vlčí Hora. RM schvaluje 
vybudování nového přístupového schodiště, dle předložené nabídky s tím, že úhradu 
provede město Krásná Lípa na základě předložené faktury vystavené Klubem českých 
turistů Krásná Lípa. 
III. Různé
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 15 – 08/2015 

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 4, Masarykova 246/6. Neby-
tový prostor o velikosti 91,80 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Byty - uzavření nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem 
Usnesení RM č. 15 – 09/2015 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se stávající nájemnicí Veronikovu Selingerovou 
bytem Nemocniční 952/18, Krásná Lípa na byt č. 2, Nemocniční 952/18 na dobu určitou 
do 31. 3. 2016. 
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 7, Masarykova 993/2 
Usnesení RM č. 15 – 10/2015 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 7, Masarykova 993/2. Byt II. kategorie o veli-
kosti 2 + 1 (78,32 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.  
Rekonstrukce a rozšíření T-klubu 
Usnesení RM č. 15 – 11/2015 
RM se seznámila se studií na rekonstrukci a rozšíření T-klubu a ukládá Petru Simandlo-
vi, vedoucímu OVIŽP zajistit projektovou dokumentaci včetně kontrolního rozpočtu 
a výkazu výměr v podrobnostech pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele díla dle 
zákona o veřejných zakázkách a zajistit stavební povolení. 
Rekonstrukce sběrného dvora města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 – 12/2015 
RM se seznámila se studií na  rekonstrukci sběrného dvora v areálu TS a ukládá Petru 
Simandlovi, vedoucímu OVIŽP zajistit projektovou dokumentaci včetně kontrolního 
rozpočtu a výkazu výměr v podrobnostech pro vypsání výběrového řízení na zhotovite-
le díla dle zákona o veřejných zakázkách a zajistit stavební povolení. 
Rozhledna na Maškově vrchu 
Usnesení RM č. 15 – 13/2015 
RM se seznámila se studií na výstavbu rozhledny na Maškově vrchu vypracované fi rmou 
EXCON, a. s., Sokolovská 187/203, Praha 9, IČ 00506729. RM ukládá Petru Simandlovi, 
vedoucímu OVIŽP zajistit projektovou dokumentaci na  vybranou variantu „B“ včetně 
kontrolního rozpočtu a výkazu výměr v podrobnostech pro vypsání výběrového řízení 
na zhotovitele díla dle zákona o veřejných zakázkách a zajistit stavební povolení. 
Dodavatel elektrické energie pro rok 2016 
Usnesení RM č. 15 – 14/2015 
RM se seznámila s nabídkami energetických společností na dodávku elektrické energie 
pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2016.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím dodavatelem na dodávku elektrické ener-
gie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 se společností ČEZ Prodej s. r. o., Duhová 1/425, Praha 
dle předložené nabídky.  
Oprava zdiva Křinice v Krásné Lípě 
Usnesení RM č. 15 – 15/2015 
RM schvaluje trvalý zábor pozemků p. p. č. 133/1 a st. p. č. 91/2, k. ú. Krásná Lípa a do-
časný zábor pozemků p. p. č. 133/1, 2746/20, 3051/23, 154, 3051/34, 2746/9 151/1 a st. 
p. č. 91/2, 120, 123, vše k. ú. Krásná Lípa, za podmínek, že dočasně používané pozemky 

budou po  dokončení stavby upraveny a  vráceny zpět majiteli na základě písemného 
zápisu a za podmínky, že investor zajistí u trvale zabraných pozemků geometrický plán 
záboru a pozemky následně odkoupí. 
Software mzdy 
Usnesení RM č. 15 – 16/2015 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 2015/19/19 - 300 
se společností ALIS, spol. s r. o. se sídlem Mariánská 538, Česká Lípa. 
Směrnice BOZP 
Usnesení RM č. 15 – 17/2015 
RM schvaluje:
- Centrální směrnici BOZP
- Směrnici o poskytování prostředků OOPP, mycích a desinfekčních prostředků
- Směrnici o způsobu evidence a hlášení pracovních úrazů
- Směrnici o poskytování pracovně lékařských služeb. 
Smlouva o dílo - dodávka skleníku 
Usnesení RM č. 15 – 18/2015 
RM schvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 2015/11/11 - 306 s fi rmou Rostislav Zapletal KO-
VOAGREX, se sídlem Merboltice 64, Děčín 2 na dodávku skleníku pro potřeby odboru 
technických služeb MěÚ Krásná Lípa. 
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 6. 2015 
Usnesení RM č. 15 – 19/2015 
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 
6. 2015. 
Správní rada České Švýcarsko, o. p. s. 
Usnesení RM č. 15 – 20/2015 
RM schvaluje jmenování PaedDr. Jana Eichlera, bytem Brandtova 10, Ústí nad Labem, 
členem Správní rady Českého Švýcarska, o. p. s. 
Zpráva o plnění úkolů z 13. RM 
Usnesení RM č. 15 – 21/2015 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 13. RM. 
Informace
Informace 
RM projednala následující informace:
- Kontrolu stavu fi nančních prostředků versus rozpočet - 2015
- Dopis zaslaný na Úřad vlády ČR Mgr. Jiřímu Dienstbierovi
Informace 
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 31. 8. 2015
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 9. 9. 2015
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 10. 9. 2015
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 9. 2015

Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart


