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Pátek 1. února 2019

Příští číslo vyjde za dva týdny

Bezdoplatkové zóny omezí účelové 
stěhování 
Ve chvíli, kdy město Varnsdorf, jako první v re-

gionu, vyhlásilo tzv. bezdoplatkové zóny, tedy 

lokality, kde je pro nově příchozí omezeno 

čerpání některých sociálních dávek, bylo jas-

né, že právě tato cílová skupina se začne po-

rozhlížet po bydlení v blízkém regionu. Proto 

jsme již 16. 11. 2017 požádali o  vydání opat-

ření obecné povahy ve smyslu § 33 d zákona 

č. 111/2006 Sb., o  pomoci v  hmotné nouzi, 

pro přesně specifi kované oblasti, určené jed-

notlivými konkrétními objekty, ke kterým se 

váží negativní jevy v souvislosti se sociálně vy-

loučenými lokalitami. Žádost jsme dle našeho 

názoru dostatečně odůvodnili. Městský úřad 

Rumburk, který je věcně příslušný k takovému 

rozhodnutí, však námi požadované tzv. bez-

doplatkové zóny odmítl vyhlásit! Proti postu-

pu rumburského úřadu jsme podali stížnost ke 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který shle-

dal postup Rumburku v rozporu se zákonem. 

Místo „úřednické války“ se sousedním úřadem 

jsme se raději rozhodli podat žádost opako-

vaně, rozšířili jsme naši argumentaci a  pode-

přeli ji dalšími statistickými daty a údaji. Naše 

žádost se vázala v zásadě ke dvěma lokalitám, 

Kyjovská/Krásný Buk a  Varnsdorfská/Studá-

necká a  k  jednomu objektu na Pražské ulici 

13. Celkem se jednalo o  11 bytových domů. 

Rumburským úřadem nám nakonec bylo vy-

hověno a dne 21. 1. 2019 nám bylo veřejnou 

vyhláškou vydáno opatření obecné povahy, 

které stanovuje tzv. bezdoplatkovou zónu 

v 9 bytových objektech. Patnáctým dnem po 

vyhlášení nabývá opatření účinnosti.

Považuji za nutné uvést, že jsme k  žádosti 

o vydání obecné povahy přistoupili po pečli-

vém zvážení až poté, co tak učinil Varnsdorf, 

největší město Šluknovska. Zároveň tak uči-

nila řada měst v blízkém či vzdálenějším regi-

onu, např. Děčín nebo Ústí nad Labem i další 

města, mnohá tzv. bezdávkové zóny vyhlásila 

dokonce celoplošně a migrace za podporova-

ným bydlením je v regionu realitou. Cílem naší 

snahy není vytlačování stávajících sociálně ne-

přizpůsobivých obyvatel do sousedních měst, 

ale zamezení přílivu dalších z okolí, kde jsou již 

tato opatření vyhlášena. Naše omezení není 

celoplošné a  neohrozí tak další potřebné ve 

městě, ani nájemníky se stávajícími nájemními 

smlouvami. Naopak, předpokládáme, že bude 

situaci stabilizovat a  umožní nám smyslupl-

nou sociální práci. 

Město Krásná Lípa je dlouhodobě aktivní v ob-

lasti boje proti sociálnímu vyloučení, realizu-

jeme řadu podpůrných sociálních opatření, 

dlouhodobě jsme spolupracovali s  vládní 

Agenturou pro sociální začleňování atd. Do 

sociální problematiky vkládáme významné fi -

nanční prostředky, které získáváme především 

z dotací prostřednictvím naší příspěvkové or-

ganizace KOSTKA Krásná Lípa.

Současná situace v  regionu, kdy opatření 

obecné povahy požadují, i  jiná města v  okolí 

ukazuje, že základní chyba je především v na-

stavení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Mi-

nimálně by alespoň stačilo navázat doplatky 

na bydlení na ceny nájmů v  místě obvyklé 

a s ohledem na často velmi nízkou kvalitu na-

bízeného bydlení. Nedocházelo by tak k jevu, 

kdy stát prostřednictvím těchto dávek často 

posílá majitelům polorozpadlých domů sta-

tisíce korun, ovšem tyto domy jsou po čase 

„vybydleny“ a  je nutná jejich demolice. V mi-

nulých letech stát vynakládal na tyto dávky 

ročně více jak 10 miliard! Takových hyzdících 

a  ohrožujících domů máme u  nás ve městě, 

bohužel, několik. Paradoxně, i na to je nakonec 

stát ochoten dávat nakonec dotace.

Je velmi zarážející i  výkladová nejasnost zá-

kona, neboť některá města vydávají opatření 

s celoplošnou účinností, my jsme naopak byli 

nuceni pečlivě argumentovat u každého jed-

notlivého objektu. Závěrem bych chtěl podě-

kovat za výbornou spolupráci s krásnolipským 

oddělením Policie ČR, které nám poskytlo 

maximální součinnost a  poskytlo nám řadu 

potřebných informací!

Jan Kolář, starosta
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SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 14. 2. / 28. 2.
Vlčí Hora, Zahrady: 11. 2. / 25. 2.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na 
TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.

Provozní doba TS Krásná Lípa:
Pondělí  7:00 – 12:00 14:00 - 17:00
Úterý  7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa  7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek  7:00 – 13:00
Sobota  sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2018 začíná tzv. zimní svoz sběrných nádob na 
SKO, Od 1. 4. 2019 zimní svoz končí. Změna se týká 
nádob s červenou a bílou nálepkou.

Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden, od 1. 4. 
do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.

Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Kancelář senátora za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa: 

Varnsdorf, Generála Svobody 1905

Úřadující dny: 

každé pondělí vždy od 14:00 do 16:30 hodin, jinak dle přítomnosti nebo po dohodě

Asistent: Bc. Radim Burkoň, 

tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Odborné sociální poradenství
 JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 
JUDr. Pražák  
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com 
telefon 777 925 302  
Otevřeno pondělí a středa 

Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství,Retrostipendia 
houskova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238

Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO – SO - 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO – PÁ 12:00 - 14:00 
příprava do školy

PO – PÁ 14:00 - 17:00 
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 let  
PO – PÁ 8:00 - 13:00  
hadravova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 020 265

Odlehčovací služba
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302  
hanzlicek@komunitnicentrum.com  

Komunitní práce
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010

Půjčovna kostýmů 
pro malé děti
telefon 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

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

27. reprezentační ples města je za námi
Máme tu začátek roku a v Krásné Lípě za sebou letos 
již několik akcí. Jednou z nich je i 27. reprezentační 
ples města. Postupně přicházející hosty v  sobotu 
19. ledna v  kulturním domě vítala pořadatelská 
služba přípitkem a  krátce po 20. hodině ples 
zahájila tajemnice městského úřadu. Následovalo 
předtančení žáků z  naší základní školy. Krátce 
nato program pokračoval módní přehlídkou, kde 
opět vystoupili žáci ze ZŠ, tentokrát v roli modelek 
a  modelů. Překvapením byl vstup na „předváděcí 
molo“ jednoho z  účastníků plesu, který, ačkoli 
se to v  prvním okamžiku nezdálo, byl součástí 
programu a společně se žáky prezentoval výrobky 
krásnolipské společnosti Novia Fashion. Tím výčet 
z  programu nekončí, během večera hosté viděli 
trojici mladíků v  rámci vystoupení street workout, 
proběhlo několik diváckých soutěží, nechyběla 
„malá“ tombola, kde vyhrával každý třetí los, 
losování hlavní tomboly z čísel vstupenek a hlavně 

volná zábava, během které k tanci a poslechu hrála 
kapela Vitamín. 
Za vydařeným plesem stojí hodně práce – velké 
poděkování patří všem lidem z organizačního týmu, 
účinkujícím za skvělá vystoupení a všem partnerům 
plesu za štědré dary.
Partnery 27. reprezentačního plesu města Krásná 
Lípa jsou: Petr a Petra Hankovi | Podlahářství RAVL- 
Radek a  Vlastimil Turiščevovi | Správa národního 
parku České Švýcarsko | Nobilis Tilia s. r. o. | Samat, 
spol. s r.o. | SaM silnice a mosty Děčín a. s. | ZEPS s. 
r. o. | KDK eko IZOL - CZ s. r. o. | Stavební společnost 
JK spol. s  r. o. | Masopust Elektro, v. o. s. | WAKOS, 
spol. s r. o. | Pivovar Falkenštejn s. r. o. | Kominictví 
Brůna s. r. o. | Truhlárna Papoušek, Chřibská | 
Stavebniny Partner Václav Alfery | LYRECO | Novia 
fashion s. r. o. | Jiří Čech | Potraviny Andrea Došková | 
Eurometalgroup s. r. o. | ProProjekt, s. r. o. | Ing. arch. 
Libor Král | Soňa Brožová | Josef Halík
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Mobilní zákaznické 
centrum 
Severočeských vodovodů 
a kanalizací

V  podstatě vše potřebné, co na běžném 
zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, 
přihlášení, donést podklady k  žádostem na 
zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši 
záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru apod.) 
vyřídíte v  mobilním zákaznickém centru přímo 
na krásnolipském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30. 4. 2019.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 
na ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla 
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 
v  případě havárie na vodovodní přípojce. 
V případě potřeby volejte 212 812 212!

Asistent prevence kriminality
KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat 

našeho asistenta prevence kriminality 

na tomto telefonním čísle: 723 255 954. 

Městská knihovna 
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837 

Otevírací doba:

pondělí:  13:00 – 16:30

úterý:  9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30

středa:  13:00 – 16:30

čtvrtek:  9:00 – 11:30

pátek:  zavřeno

Nejsevernější zimní táboření 
v Čechách, 37. ročník

Výlet pro aktivní seniory

Tradičně druhý lednový víkend již po 37. připravili 
pro příznivce a  zájemce o  tuto zimní aktivitu 
zimního stanování členové Klubu českých turistů 
Krásná Lípa tábořiště se zázemím a  programem. 
Zázemí již třetím rokem poskytuje Český svaz 
ochránců přírody Tilia z Krásné Lípy.
Účastníky, přijíždějící v  pátek, vítala po mnoha 
letech pravá ladovská zima. Ideální počasí pro 
táborníky, zasněžené stromy a  výše sněhové 
pokrývky 40 cm, teplota lehce pod nulou. V sobotu 
během dne došlo k  oteplení, stromy ztratily svou 
bílou ozdobu a  ani dešťové přeháňky nevytvářely 
zimní idylu. Ale táborníci jsou připraveni na všechny 
rozmary přírody. Ani deštivá noc ze soboty na neděli 
s  teplotou nad nulou neodradila 36 táborníků 
k  přespání v  přírodě. Tři účastnici využili možnosti 
přespat v teple na základně ČSOP.
Nedílnou součástí pořádaných stanování jsou 

výlety do okolí, ale především setkávání táborníku. 
Tato komunita turistů je velkou rodinou vyznavačů 
zimní přírody. Někteří se potkají již na příštím 
táboření, jiní se setkávají až třeba po roce a vždy to 
je vřelé, všichni se rádi vidí. Svědčí o tom společná 
posezení většinou doprovázená hudbou některého 
z účastníků.
O  popularitě nejsevernějšího táboření svědčí 
prezenční listina. Z  celé republiky se zúčastnilo 
(s pořadateli) 48 lidí. Namátkou z  Plzně, Litoměřic, 
České Lípy, Nového Boru, Děčína, Hradce Králové, 
Prahy, Šumperku, Lázní Bělohrad a Karviné. Nejstarší 
účastník se narodil v  roce 1941, nejmladší v  roce 
2012.
Závěrem poděkování všem pořadatelům, kteří se 
zasloužili o zdařilý průběh akce.

Václav Hieke

10. ledna 2019 uspořádala společnost Northern 
Hikes s. r. o., kterou zastupuje pan Slezák výlet 
pro aktivní seniory. Účastníci se i  přes sněhovou 
kalamitu podívali na vyhlídku Bastei, pochutnali 

si na výborném obědě a  strávili den s  velmi 
podnikavým průvodcem panem Hložkem, kterého 
si všichni pochvalovali. Velmi děkujeme za výlet.

Foto: Martin Hložek

O dva týdny později 24. ledna uspořádala tatáž společnost další výlet pro aktivní 
seniory. Opět se jelo na Bastei, tentokrát ale v jiném složení. Děkujeme.
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Krásnolipští hasiči bilancovali

Strážci parku odklidili odpady 
naplavené k Dolskému mlýnu

Novinky v Městské 
knihovně Krásná Lípa

ČSU bude zjišťovat 
životní podmínky 
domácností

Rok 2018 byl pro JSDH Krásná Lípa rekordní. 
Jednotka zasahovala celkem u  78 událostí. 
Nejčastějším typem zásahu byla technická pomoc 
(např. odstranění stromů z  komunikací atd.), ke 
které vyjela 41×, u požáru zasahovala celkem 21×. 
Sedm výjezdů bylo k dopravní nehodě, čtyři k úniku 
nebezpečných látek, po jednom k  záchraně osob 
a zvířat a k taktickému cvičení. Nechyběly ani plané 
poplachy, v  loňském roce jednotka napočítala 
celkem tři. Kromě zásahů jsme hasiče mohli vidět při 

pomoci s  organizací akcí pro veřejnost (např. Tour 
de Feminin), zalévání městské zeleně, rozvážení 
užitkové vody v době sucha atd. Pro město celkem 
odpracovali 850 hodin.
Výroční schůze SDH Krásná Lípa, která se 
konala v  sobotu 26. ledna, se zúčastnili zástupci 
města Krásná Lípa, partneři z  německého 
Obercunnersdorfu, podnikatel p. Osif, za KČT Krásná 
Lípa Václav Hieke a kolegové hasiči z okolních obcí. 

České Švýcarsko, 21. 1. 2019 – Plastové odpady, 
které v  minulém týdnu připluly do národního 
parku po řece Kamenici a nahromadily se v oblasti 
Dolského mlýna, uklidili v  sobotu, 19. ledna 
2018 dobrovolní a  profesionální strážci přírody. 
V mrazivém počasí z vody vylovili skoro 10 plných 
pytlů plastových odpadů, ve velké míře PET-láhví 
a částí polystyrenových desek. Ty následně odvezli 
do separovaného odpadu. Některá místa na 
Kamenici na úklid ještě musí počkat, vysoká hladina 
vody strážcům znemožnila přístup.
Odpady do národního parku každoročně 
přinášejí především říčky Kamenice a  Křinice. 
Použité plasty pocházejí zejména 
z  obcí před národním parkem, 
do říček se dostávají jak kvůli 
nedbalosti některých lidí, tak i  kvůli 
nedostatkům v  systému recyklace 
odpadů, zejména nachází-li se 
sběrná místa v  blízkosti vodních 
toků.
Úklidy odpadů z  Kamenice i  Křinice 
probíhají každý rok několikrát, 
provádí je jak strážci parku, 
tak i  dobrovolníci. Po letošním 
zveřejnění fotografi í naplavených 
odpadů na sociálních sítích 
následoval velice silný ohlas ze 
strany veřejnosti. Správa národního 

parku děkuje všem, kdo nabídli pomoc formou 
dobrovolnického sběru. Nabídky dobrovolné 
pomoci správa národního parku ráda využije 
na jaře v  rámci organizovaných akcí, o  kterých 
bude informovat prostřednictvím sociálních sítí 
a vlastních internetových stránek.
Publikováno z  Ofi ciální webové stránky NP České 
Švýcarsko a  CHKO Labské pískovce (http://www.
npcs.cz)

Úklid naplavených odpadů: V  mrazivém počasí 
strážci přírody vylovili z  Kamenice skoro 10 plných 
pytlů plastových odpadů. Ty následně odvezli do 
separovaného odpadu. Foto: Ota Dračka

Pro dospělé čtenáře: P. Hartl – Nejlepší víkend, 
K. Follet – Ohnivý sloup, A. Belsham – Tatérka, V. 
Fischerová – Mengeleho děvče, M. Harasimová – 
Hedvábná past, J. Moyes – Sama sebou,
C. J. Tudor – Kříďák, E. Boček – Poslední aristokratka, 
L. Kepler – Paganiniho smlouva,
P. Čech – Můj život, J. Mathews – Rudá volavka, J. 
Bauer – Smrt podle hvězd.

Pro děti: Garfi eld kouzelníkem, M. Benton – 
Dinosauři, R  Collin – Mimoni, S. Hillenburg – 
Spongebob, R. Coscinny – Asterix a  tajemství 
kouzelného lektvaru, M. Groening – Velká nabušená 
kniha Barta Simpsona, L. Fišer – Ptákoviny 
pirátského papouška, O. Kuzukov – Máša a medvěd, 
Gargamel a Šmoulové.

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

Od 2. února do 26. května 2019 bude Český statistický 
úřad provádět šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice s názvem „Životní 
podmínky 2019“. Navazuje tak na předchozí 
ročníky a jeho smyslem je získávat dlouhodobé 
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci 
obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.
Šetření bude probíhat na celém území České 
republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se jich 
6 702 zúčastnilo v minulých letech. Všechny byly 
vybrány náhodně počítačem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou 
prokazovat průkazem tazatele, nebo zaměstnance, 
Českého statistického úřadu a příslušným 
pověřením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení tohoto šetření.
Oslovení občané se s případnými dotazy mohou 
obracet na pracovníka Krajské správy ČSU 
pověřeného řízením šetření paní Bc. Miloslavu 
Barčovou, mobil 731 622 018.

Fotografi e z  cvičení na Vlčí hoře, kterého se 25. 11. 2018 kromě našich hasičů zúčastnily i  jednotky z  Rybniště 
a Brtníků. Jejich úkolem bylo zajistit dálkovou dopravu vody z rybníka až k fi ktivnímu požáru v blízkosti rozhledny. 
Foto Václav Danita
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V krásnolipském kině zazní Příběhy našich 
sousedů

Turistický memoriálek 
Karla Hofmana

Ve čtvrtek 14. února od 16.00 se v  Kulturním 

domě Krásná Lípa koná slavnostní prezentace 

pamětnických příběhů, které objevili žáci ze 

Šluknovska v rámci vzdělávacího projektu neziskové 

organizace Post Bellum – Příběhy našich sousedů.

Do projektu se rovněž zapojili žáci z  naší školy. 

Jejich úkolem bylo najít a  vyzpovídat pamětníka 

ze své obce a  získané informace zpracovat do 

audio nebo video reportáže. Tým z  Krásné Lípy 

si jako pamětníka vybral pana Vladislava Vencka. 

Po několika přípravných schůzkách, kde se žáci 

seznámili jak s nahrávací technikou, tak s vedením 

rozhovoru, se setkali s  pamětníkem. Ze získané 

nahrávky sestavili scénář a  životopis. V  prosinci se 

zúčastnili audioworkshopu v Českém rozhlase Sever 

v Ústí nad Labem a pod vedením pana Petra Berana 

ze svého natáčení zpracovali reportáž. Zakončením 

projektu bude právě tato slavnostní prezentace, 

kde se setkají týmy ze všech zapojených škol 

Šluknovského výběžku.

Letos v únoru uplyne 6 let od tragické smrti turisty 
a  horolezce Karla Hofmana z  Varnsdorfu. Na jeho 
počest připravuje Martin Zika, letos ve spolupráci 
s  Klubem českých turistů Krásná Lípa, tradiční 
memoriálek. Start je v  sobotu 16. února v  9:30 na 
vlakovém nádraží v Rybništi. Zájemci z Krásné Lípy 
se ve stejnou dobu sejdou na Křinickém náměstí 
v Krásné Lípě a na výběr budou mít dvě možnosti: 
v 9:31 jet autobusem do Rybniště, kde na ně budou 
čekat účastníci, kteří se sejdou zde na místě startu, 
nebo jít pěšky po zelené pod Kočičák, kde počkají 
na výpravu z  Rybniště (nebo oni na ně). Možné 
jsou i obě varianty současně. Trasa dále povede na 
Karlovu vyhlídku, odtud na Maškův vrch a  kolem 
studánky Hanička do Krásné Lípy, kde v kulturním 
domě bude program pokračovat posezením, 
občerstvením a vzpomínkovou projekc
í  fotografi í z  několika horských výprav, které Karel 
Hofman absolvoval. Další informace, odkaz na 
článek o  akci a  propozice, najdete na stránkách: 
www.kctkrasnalipa.cz. Pro více informací můžete 
také volat tel. číslo 721 516 312.

Známý děčínský námořní historik Alois Bělota bude popisovat osudy nejslavnějších plavidel Rakousko-
Uherské fl otily, jejich posádek i  konec jedné z  největších námořních fl otil tehdejšího světa v  roce 1918. 
Přednáška je věnována zániku Rakousko-Uherska jako námořní mocnosti. Přednáška se koná 21. února 
2019 od 17 hodin v Muzeu Rumburk. Vstupné je 30 Kč. Více o připravovaných akcích, výstavách a expozicích 
najdete na stránkách: www.muzeumrumburk.cz

Memoriálek se půjde také přes Maškův (Vápenný) 
vrch, kudy vede i  Köglerova naučná stezka. Turisté 
zde najdou zastřešené sezení, informační tabuli 
a  rozcestník. V  budoucnu by zde mohla stát 
i  rozhledna. V  současné době je připravený projekt, 
stavební povolení i  pozemek. Čeká se na rozumné 
dotační fi nancování.

Pokračovat se bude do Krásné Lípy kolem studánky 
Haničky, kterou turisté vybudovali teprve loni. O jejím 
dokončení jsme informovali v říjnovém vydání Vikýře. 
Od té doby studánka doznala několika dalších 
vylepšení a hezky vypadá i v zimě. Obě fotografi e jsou 
z neděle 27. ledna 2019.

Aktuální dění v Krásné Lípě 
v mobilní aplikaci

Stáhněte si mobilní aplikaci 
Česká obec a   nechte se 
informovat o   aktuálním 
dění „nejen“ v   Krásné Lípě. 
Mobilní aplikace je zdarma 
ke stažení pro chytré telefony 
(tablety) s   operačním 
systémem Android nebo iOS 

(iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním telefonu 
najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, 
kterou rozkliknete a  ve vyhledávači zadejte Česká 
Obec. Více informací najdete na www.krasnalipa.cz

slavnostní prezentace 
pamětnických příběhů,
které objevili žáci ze Šluknovska

Na setkání s Vámi se těší žáci základních 
škol ze Šluknovska a Post Bellum.

čtvrtek 14. 2. 2019 od 16 hodin
Kulturní dům Krásná Lípa
Pražská 960/24, Krásná Lípa

Dolní Podluží Dolní Poustevna Krásná Lípa Mikulášovice Rumburk Šluknov

Příběhy našich sousedů

Pozvánka do rumburského muzea na přednášku 
Aloise Běloty – Rakouské bitevní lodě
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USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14. 1. 2019

I. Hlavní program
Rada Národního parku  
Usnesení RM č. 5 – 01/2019   
RM bere na vědomí sdělení a dopis místosta-
rosty města Zbyňka Linharta ve věci účasti 
v  Radě Národního parku České Švýcarsko 
a  projednala informaci o  fungování tohoto 
orgánu, dlouhodobé aktivity Správy NPČŠ 
a činnost České Švýcarsko, o. p. s. RM konsta-
tuje nespokojenost s  formalistickou činností 
Rady NPČŠ v  posledním období, a  z  toho-
to důvodu netrvá na účasti svého zástupce 
v tomto orgánu.

II. Došlá pošta
Byty - pronájem - byt č. 8, Nemocniční 
1156/16 - Dům s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 5 – 02/2019   
RM schvaluje pronájem bytu č. 8, Nemocniční 
1156/16, v tomto pořadí:
1. Marie Jursíková, bytem Pražská 1020/28, 
Krásná Lípa,
2. Josef Hájek, bytem Malátova 735/4, Krásná 
Lípa,
3. Jaroslava Nesejtová, bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpra-
vy si provede nájemce na vlastní náklady.

Nebytové prostory - ukončení smlouvy 
o výpůjčce 
Usnesení RM č. 5 – 03/2019   
RM schvaluje Dohodu o  ukončení smlouvy 

o výpůjčce č. 2014/42/26 - 145, na společen-
skou místnost v Nemocniční 1156/16, s orga-
nizací Kostka Krásná Lípa, p. o., se sídlem Ma-
sarykova 1094/4, Krásná Lípa, k 31. 1. 2019. 

Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 5 – 04/2019   
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní 
smlouvy č. 98/25/15 - 73 na byt č. 1, Pražská 
960/24 s  Romanem Koišem, bytem Pražská 
960/24, Krásná Lípa, k 31. 1. 2019. 

Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 5 – 05/2019   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 408 
450 Kč Janu a Daně Novákovým, bytem Šluk-
novská 2877, Česká Lípa z  důvodu splnění 
podmínky vybudování základové desky 
a  prvního nadzemního podlaží rodinného 
domu. 

Vrácení kauce 
Usnesení RM č. 5 – 06/2019   
RM doporučuje ZM schválit vrácení kauce 
ve výši 32 250 Kč Ladislavu Ferencovi, bytem 
Varnsdorfská 160/72, Krásná Lípa z  důvodu 
splnění podmínky výměny oken, vchodo-
vých dveří a  opravy střechy na objektu čp. 
160 dle kupní smlouvy č. 2017/32/15 - 28.  

Pronájem části p. p. č. 1486/1, k. ú. Vlčí 
Hora 

Usnesení RM č. 5 – 07/2019   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1486/1 
o výměře 30 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem ob-
novení kapličky Klubu českých turistů Krásná 
Lípa, z. s., se sídlem Nemocniční 26, Krásná 
Lípa za podmínky zachování průjezdu. 

Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 5 – 08/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 2329/1 o výměře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem výstavby rodinného domu Václavu 
Janouškovi, bytem Všemily 55e, Jetřichovice 
za cenu 60 000 Kč. Prodej bude realizován 
podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prode-
je a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 9 a p. p. č. 672, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 5 – 09/2019   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
9 o výměře 1400 m2 a p. p. č. 672 o výměře 
1769 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy fi rmě 
Divus s. r. o., se sídlem Kyjov 37, Krásná Lípa 
z  důvodu zachování pozemků pro potřeby 
města. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 5 – 10/2019   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
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Program kina 
na únor 2019

Králíček Petr – animovaný fi lm pro 
děti za vysvědčení
Pátek 1. 2. od 17:00
91 min., vstupné 30 Kč, za samé jedničky vstup 
zdarma

Po čem muži touží
Středa 6. 2. od 18:00
Karel (Jiří Langmajer) se po noční jízdě stane 
ženou a  musí se vyrovnat s  novým vzhledem 
a naučit se fungovat v ženském těle.
Český fi lm, 95 min., vstupné 70 Kč

Mimi a  Líza – Záhada vánočního 
světla
Neděle 10. 2. od 15:00
Pásmo krátkých animovaných fi lmů pro malé 
diváky.
65 min., vstupné 60 Kč 

Mamma Mia 2
Středa 13. 2. od 18:00
Pokračování prázdninového příběhu s  Meryl 
Streep v hlavní roli.
Filmový muzikál, 114 min., vstupné 70 Kč

Příběh koček – animovaný fi lm pro 
děti na prázdniny
Středa 20. 2. od 17:00
Dobrodružství kocoura Marvina a  jeho syna 
Sama.
90 min., vstupné 60 Kč

Gordon a  Paddy – animovaný fi lm 
pro děti
Neděle 24. 2. od 15:00
Příběhy dvou neohrožených přátel – 
stárnoucího papouška a malé myšky.
62 min., vstupné 60 Kč

Přehled plateb místních poplatků za 1 - 
12/2018 
Usnesení RM č. 5 – 27/2019   
RM bere na vědomí přehled plateb míst-
ních poplatků za lázeňský nebo rekreační 
pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání ve-
řejného prostranství uhrazených v období 1 
- 12/2018. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru  
Usnesení RM č. 5 – 28/2019   
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy 
mezi příspěvkovou organizací Základní ško-
la a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. a spo-
lečností up brand activation, s. r. o., Brno na 
fi nanční dar, dle přílohy. 

-  p. p. č. 979 o výměře 723 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 981 o výměře 984 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2289 o výměře 988 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2290 o výměře 196 m2, k. ú. Krásná 
Lípa,

-  p. p. č. 2291/1 o výměře 318 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa,

-  p. p. č. 11/1 o výměře 2495 m2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy.

Prodej p. p. č. 1902/10, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 5 – 11/2019   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
1902/10 o výměře 345 m2, k. ú. Krásná Lípa 
Kláře a Jiřímu Pavelkovým, bytem Havlíčkova 
580/6, Krásná Lípa z  důvodu zachování po-
zemku pro potřeby města. 

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 5 – 12/2019   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozem-
ky:
-  p. p. č. 1902/10 o výměře 345 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  část p. p. č. 291/1 o výměře cca 338 m2, k. ú. 

Vlčí Hora,
-  část st. p. č. 79 o  výměře 56 m2, k. ú. Vlčí 

Hora.

III. Různé
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 5 – 13/2019   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se 
stávajícími nájemníky dle předloženého ná-
vrhu.  

Dotační program Údržba a obnova kultur-
ních a venkovských prvků 2019 
Usnesení RM č. 5 – 14/2019   
RM se seznámila s dotačním programem Mi-
nisterstva zemědělství ČR - podprogram 129 
662 Údržba a  obnova stávajících kulturních 
prvků venkovské krajiny. RM schvaluje podá-
ní žádosti o  poskytnutí dotace na opravu 2 
křížků. 

T-KLUB Krásná Lípa - výjimka z Pravidel na 
vybavení interiéru 
Usnesení RM č. 5 – 15/2019   
RM schvaluje v souladu s čl. III. odst. 7, výjim-
ku z  Pravidel pro zadávání zakázek malého 
rozsahu města Krásná Lípa. Vybavení interié-
ru T-KLUBU bude realizováno formou přímé-
ho nákupu jednotlivých prvků. 

Přístavba a  stavební úpravy tělocvičny 
v Krásné Lípě - dodatek č. 2 
Usnesení RM č. 5 – 16/2019   
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2018/11/14 - 208 s  fi rmou WAKOS s. r. o., 
Dvořákova 969, Rumburk, IČ 62241834 na 
realizaci díla „Přístavba a  stavební úpravy 
tělocvičny v Krásné Lípě „, dle předloženého 
návrhu. 

Přístavba a  stavební úpravy tělocvičny 
v Krásné Lípě - výjimka z Pravidel na vyba-
vení interiéru 
Usnesení RM č. 5 – 17/2019   
RM schvaluje v souladu s čl. III. odst. 7, výjim-
ku z  Pravidel pro zadávání zakázek malého 
rozsahu města Krásná Lípa. Vybavení inte-
riéru Přístavby tělocvičny bude realizováno 
formou přímého nákupu jednotlivých prvků.

Zřízení veřejných zdrojů vody 
Usnesení RM č. 5 – 18/2019   
RM bere na vědomí materiál zpracovaný 
RNDr. Beatricí Patzeltovou s  názvem Hydro-
geologické posouzení vybudování veřejných 
zdrojů vody v  jednotlivých částech obce 
Krásná Lípa. 

Ceník kominických prací 
Usnesení RM č. 5 – 19/2019   
RM schvaluje Ceník kominických prací ke 
smlouvě č. 99/11/19 - 223 fi rmy Kominictví 
Brůna s. r. o., Třída 9. května 1160/59, Rum-
burk, který je platný od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019.  

Hudba nás spojuje 
Usnesení RM č. 5 – 20/2019   
RM schvaluje podání žádosti na projekt Hud-
ba nás spojuje do Společného fondu malých 
projektů v EEL 2014 - 2020 dle přílohy. 

5 let dráhy NP 
Usnesení RM č. 5 – 21/2019   
RM schvaluje podání žádosti na projekt 5 let 
dráhy národního parku do Společného fondu 
malých projektů v ERN 2014-2020 dle přílohy. 

Diskgolf 
Usnesení RM č. 5 – 22/2019   
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Pro-
gramu Prevence kriminality 2019 na projekt 
Krásná Lípa - diskgolf, dle předloženého návr-
hu.  

Servis IT - Usnesení RM č. 5 – 23/2019   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  servisní 
činnosti č. 2019/19/13 - 4 s  Bc. Josefem Pa-
pouškem, IČ 67223851 se sídlem Chřibská 
310, Chřibská.
RM dále schvaluje zrušení smlouvy č. 
2003/19/11 - 003. 

Deklarace o spolupráci 
Usnesení RM č. 5 – 24/2019   
RM schvaluje uzavření Deklarace o spoluprá-
ci o vzájemné propagaci mezi městem Krásná 
Lípa a Českým rozhlasem, Rozhlasové studio 
Sever, Ústí nad Labem na rok 2019, 
dle předloženého návrhu. 

Sběr PET lahví  
Usnesení RM č. 5 – 25/2019   
RM schvaluje ceny do soutěže ve sběru PET 
lahví ve školním roce 2018/2019 v  ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa, p. o. a jejich předání pro nejlepší 
třídy a jednotlivce. 
Třídy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč, 
3. místo 1 500 Kč. 
Mateřské školy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 
2 000 Kč.
Jednotlivci: 1. - 25. místo ceny v celkové hod-
notě 5 000 Kč, rozdělené volným výběrem 
soutěžících - pořadí podle počtu odevzda-
ných lahví. Soutěž bude uzavřena 
v červnu 2019. 

Poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb. 
Usnesení RM č. 5 – 26/2019   
RM bere na vědomí výroční zprávu v  ob-
lasti poskytování informací podle zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím za rok 2018.
RM bere na vědomí přehled žádostí o podání 
informací podle zákona 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím za rok 2018. 
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USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 1. 2019 

Sběrný dvůr Krásná Lípa - zhotovitel 
Usnesení RM č. 6 – 01/2019   
RM projednala Zprávu o posouzení a hodno-
cení nabídek veřejné zakázky ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení na stavební práce na 
zhotovení díla „Sběrný dvůr Krásná Lípa“.

RM schvaluje vyloučení uchazeče společnosti 
„AQT + PFS Krásná Lípa“ zastoupeným vedou-
cím společníkem AQUATEST a. s., Geologická 
988/4, Hlubočepy, Praha 5, 
IČ 44794843.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 

2019/11/14 - 12 s vítězným uchazečem, kte-
rým je fi rma ZEPS s. r. o., Lindava 84, Cvikov, IČ 
28688651, dle předloženého návrhu.

Jan Kolář
 Jana Drobečková

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 
pro rok 2019 
Usnesení RM č. 5 – 29/2019   
RM schvaluje roční odpisový plán příspěvko-
vé organizace Základní škola a Mateřská ško-
la Krásná Lípa pro rok 2019 dle předloženého 
návrhu a současně schvaluje odvod z  fondu 
reprodukce majetku (investičního fondu) ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa, p. o. v celkové výši 
1 267 474,90 Kč. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací 
Usnesení RM č. 5 – 30/2019   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa, p. o. přijetí dotací:
- od Nadace ČEZ z programu Podpora regio-
nů ve výši 80.000 Kč na projekt Rodiny v krizi, 
- od Ústeckého kraje z programu Podpora Ús-
teckého kraje na sociální služby 2019 – malý 
dotační program ve výši 87 532 Kč na zajiště-
ní sociálních služeb. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - odpisový plán 
pro rok 2019 
Usnesení RM č. 5 – 31/2019   

RM schvaluje roční odpisový plán příspěv-
kové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 
2019 dle předloženého návrhu a  současně 
schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku 
(investičního fondu) ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
v celkové výši 118 008 Kč. 
 
Zapůjčení prostor KD  
Usnesení RM č. 5 – 32/2019   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor 
kulturního domu uskupení - Živý sever ve 
dnech 6. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3. a  19. 3. 
2019, dle žádosti. RM schvaluje bezplatné 
zapůjčení prostor kulturního domu na akci 
Brtnické ledopády dne 2. 2. 2019, dle žádos-
ti. RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor 
kulturního domu na akci Turistický memoriál 
K. Hofmana dne 16. 2. 2019, dle žádosti. 

13. rozpočtové opatření 2018 
Usnesení RM č. 5 – 33/2019   
RM schvaluje 13. rozpočtové opatření roz-
počtu města na rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 

Zpráva o plnění úkolů  
Usnesení RM č. 5 – 34/2019   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 3. 
RM. 

IV. Informace
Informace 
RM projednala následující informace a  zápi-
sy:
- Daňové plnění dle druhu daně - porovnání 
roku 2015 - 2018,
- Žádost - zákaz pyrotechniky, 
- Dovoz užitkové vody občanům,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 
8. 1. 2019,
- Zápis z  jednání Komise pro hospodaření 
s byty ze dne 8. 1. 2019,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 9. 1. 
2019

Jan Kolář
 Jana Drobečková
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