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Přeshraniční zdravotní péče se otestuje pilotním projektem
Reprezentační prostory Šluknovského zámku poskytly ve čtvrtek 11. dubna zázemí pro významné
jednání zástupců starostů Šluknovska, náměstkyně
ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové, zástupců
zdravotních pojišťoven a zástupců nemocnic v České Lípě, Rumburku a Varnsdorfu, ale i z německých
nemocnic v Sebnitz, Ebersbachu, Budyšína a dalších zdravotnických zařízení z Horní Lužice, zástupců Euroregionu Labe a Krajského úřadu Ústeckého
kraje, zástupců Záchranné služby ÚK a několika dalších odborníků na zdravotnictví. Tématem jednání
bylo především poskytování zdravotní péče v situaci, kdy hrozí uzavření nemocnice v Rumburku
a kdy v regionu mj. kriticky chybí praktičtí, odborní
i zubní lékaři atd. Druhým a úzce souvisejícím diskutovaným tématem bylo v této souvislosti i možné
využívání odborných a dobře dostupných zdravotních kapacit v německém příhraničí.
Zástupci města Rumburk potvrdili, že v případě,
pokud Ústecký kraj prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s. v průběhu roku nepřevezme Lužickou
nemocnici, bude město nuceno nemocnici letos
z ekonomických i personálních důvodů uzavřít.
V současné době si Krajská zdravotní provádí ekonomickou prověrku, která by do konce dubna měla
poskytnout posouzení hospodářské situace, závazků, možných rizik a návrh pro orgány Ústeckého
kraje pro další postup. Potřebu zachování nemocnice v Rumburku opět potvrdili zástupci zdravotních
pojišťoven, záchranky i starostové obcí. Více jak
1,5 roku dlouhé „přešlapování na místě“ přináší velkou nejistotu, personální i ekonomickou.

Ze strany zástupců příhraničních německých nemocnic zazněla jasná ochota a nabídka ke spolupráci. Zařízení v blízkosti hranic mají dostatečnou
kapacitu i rozsah poskytované péče. Nemocnice
v Ebersbachu má například i porodnici. Ministerstvo
zdravotnictví vyslovilo v závěru jednání prostřednictvím paní náměstkyně Rögnerové požadavek,
aby byl zdravotními pojišťovnami a německými
partnery připraven pilotní projekt na poskytování
přeshraniční zdravotní péče za předem definovaných podmínek. Výstupy by pak v praxi ukázaly sku-

tečnou potřebu i ekonomickou náročnost takového
opatření. Pro přípravu projektu bude sestaven užší
odborný tým i s účastí starostů. Po letech přešlapování na místě tedy konečně dochází k pozitivnímu
a konkrétnímu posunu. Přeshraniční poskytování
zdravotní péče funguje již mnoho let na česko-rakouském pomezí v Českých Velenicích a Gmündu,
kde je péče dotována z fondů EU. Jednání proběhlo
pod záštitou Euroregionu Nisa v rámci projektu KONEG, koordinační síť euroregionálních skupin.
Za starosty Šluknovska Jan Kolář

Výstava Zapomenutá sláva rodiny Dittrich z Krásné Lípy
V posledních letech se snažíme objevovat a představovat veřejnosti odkaz a význam rodiny Dittrich
pro rozvoj Krásné Lípy. Výstava je dalším viditelným
krokem. Vidět jsme jí mohli letos v březnu v Senátu
Parlamentu ČR, kde byla připravena pod záštitou
senátora Zbyňka Linharta. Shlédnout jí můžeme
i v Krásné Lípě. Výstava bude probíhat v Domě Českého Švýcarska ve dnech 3. až 10. května, dále 18.
5., 19. 5., 25. 5. a 26. 5. 2019 vždy od 12:30 do 16:00
hodin.
Poděkování patří společnosti Omnium, z. s., která
nejen připravila tuto výstavu, ale převzala i záchranu cenné hrobky rodiny Dittrich v našem městě.
Rodina Dittrich společně s rodinou Hielle patřila
k nejvýznamnějším představitelům průmyslového
rozvoje na Krásnolipsku v 19. století a následně
v rámci celé Evropy. Plody celoživotní práce rodiny
Dittrich zůstávají někde viditelné, někde naplněné
novým využitím. Mnohé z nich chátrají jako němí
svědkové zašlé slávy, mnohé zmizely už nenávratně. S nimi však zmizely i osudy příslušníků rodiny
Dittrich, jejichž jména a velké činy jsou dnes téměř
zapomenuty. Přestože jejich současníkům se zdály
být věčné.
Hrobka rodiny Dittrich
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SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 25. 4. / 9. 5.
Vlčí Hora, Zahrady: 29. 4. / 6. 5.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na
TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.

Krásnolipské náměstí zaplnily vozy
značek Žiguli - Lada a Moskvič
Historické vozy značek Žiguli - Lada a Moskvič jsme
mohli vidět 6. dubna na Křinickém náměstí. Do
Krásné Lípy přijely v rámci spanilé jízdy 8. severočeského srazu. Kromě historických zde stálo i ně-

kolik současných modelů. Výroba Moskvičů byla
ukončena v roce 2006, zatímco auta Žiguli - Lada
se v mnoha následnických typech a modelech vyrábějí stále.

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. 4. 2019 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 2019. Změna se týká
nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden,
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá
Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let
Dluhové poradenství
PO - PÁ 8:00 - 13:00
novakova@komunitnicentrum.com hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
telefon 774 020 265
Pracovní a kariérové
Osobní asistence
poradenství, Retrostipendia
Domácí péče o seniory
novakova@komunitnicentrum.com
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
telefon 777 925 302
Sociálně aktivizační služby
Komunitní práce
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 925 302

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

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

Kromě působivé přehlídky automobilů se v sobotu v Krásné Lípě konalo hned několik dalších akcí. Například
Aparthotel Lípa byl dějištěm prvního krásnolipského deskohraní a (na fotografii) kulturní dům zas lákal k velikonočnímu tvoření.

KKS na zámku v Jílovém
Milé pozvání jsme obdrželi od Jílovského komorního sboru, který uspořádal jarní koncert na tamním
zámku. Milá atmosféra, vnímaví diváci a romantické
prostředí nás poslední březnovou sobotu provázeli
při společném koncertu. Moderování se zkušeně
ujal Karel Jarolímek za pomoci Olgy Vinšové. Zazněly písně různých žánrů a nakonec i dvě společné,
které nám moc pěkně zněly dohromady.
Jsme rádi, že navazujeme přátelství a spolupráci
s podobnými sbory a můžeme s nimi sdílet společnou vášeň ke sborovému zpěvu. Po sboru z Povrlů
je to naše další spolupráce, čekají nás i další vystou-

pení a chystáme také pozvání Jílovského sboru
k nám do Krásné Lípy.
Naše samostatné nejbližší koncerty nás čekají
v Domě s pečovatelskou službou v Krásné Lípě
k blížícím se Velikonocům, na oblíbené Noci kostelů a pravděpodobný je i koncert právě s Jílovským
sborem v kostele v Jetřichovicích.
O sboru se více dozvíte našich webových stránkách
www.komornisbor-kl.cz
Kdo máte chuť a rádi zpíváte, přijďte klidně mezi
nás, jste vítáni.
Drahoslava Lehoczká
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Odběry vody s VŠCHT
Ve čtvrtek 28. března se žáci 5. ročníku naší školy
věnovali avizovanému a hlavnímu tématu letošních Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě, a sice odběrům
vzorků vody v místních tocích. Cílem projektu je
dlouhodobé sledování civilizačních vlivů na kvalitu
vody a předpokládáme, že v následujícím školním
roce budeme formou “časosběrů” pokračovat.
Naše škola dostala přidělen rybník Klabeček, který
je napájen říčkou Křinice. Ta pramení v nedalekém
lesním areálu. Na místo přijel zástupce z organizačního týmu Ozvěn Ekofilmu a s ním jeden odborník
z VŠCHT. Po úvodním seznámení s problematikou
kvality vody, civilizačními znečištěními a metodikou analýzy vody jsme přistoupili k vlastním odběrům. Počasí nám nepřálo, ale ani to nás neodradilo od závěrečného společného opékání buřtů.

Srovnávací vzorek vody, po průtoku městem, byl
odebrán z Křinice v Kyjově. Aktivita probíhá za podpory vědeckých pracovníků VŠCHT v Praze, Fakulty
technologie ochrany prostředí a Ústavu chemie
ochrany prostředí.
V regionu se účastní stejného programu žáci
základních škol z Krásné Lípy, Velkého Šenova, Chřibské, Jiříkova, Starých Křečan a Šluknova. Měření budou opakovaná, počítá se
i s návštěvou žáků v odborných laboratořích
VŠCHT. Dílčí výsledky rozborů se dozvíme
v 1. polovině dubna. Velká prezentace výsledků pak
bude součástí závěrečného dne Ozvěn 26. dubna
v Kulturním domě Krásná Lípa.
Martina Kolářová

Volejbal v Krásné Lípě
Volejbal má v Krásné Lípě již dlouhodobou tradici.
Střídala se léta úspěšnější, kdy jsme sbírali krásná
umístění v okresním přeboru a pořádali mnoho
akcí a léta, kdy se nás scházelo jen málo a ubylo
i příležitostí k turnajům. Přesto jsme stále zůstali
věrní volejbalu a některé akce se konají pravidelně jako například turnaj „Femina“, který je prvním
jarním turnajem s letitou tradicí, „Májový turnaj“
smíšených družstev na antuce, oblíbený letní „Turnaj v plážovém volejbalu“, „Veteránky“ či vánoční
volejbalové turnaje. K tomu všemu máme poskytnuté výborné podmínky na našem sportovním
areálu a s oblibou se sem ještě pořád sjíždí mnoho
družstev z okolních měst, které si pochvalují zázemí, přátelské přijetí i dobrý volejbal.
Stále jsme aktivní také v ženském okresním přeboru, i když se oddíl potýká s problémy, kterými jsou

nedostatek hráček a časté změny v týmu. V poslední době se tak pohybujeme na posledních místech,
ale nyní se zdá, že stav se již stabilizuje a my se budeme snažit naše město reprezentovat co nejlépe.
Mužská část volejbalu však bohužel zanikla úplně,
což je škoda. Na tréninky však chodí paradoxně více
mužů než žen a tak se třeba zablýská na lepší časy.
Sezóna bude pokračovat zápasy okresního přeboru a v květnu bude jediný turnaj, který proběhne
venku na antuce – Májový turnaj smíšených družstev. Těšíme se a srdečně Vás zveme mezi fanoušky.
Přijďte nás povzbudit.
Pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem občas
si zahrát volejbal jen tak pro radost anebo se s námi
zapojit do soutěžení, je mezi námi vítaný.
Drahoslava Lehoczká

V národním parku bylo zahájeno
vypouštění lososů
V pátek, 5. dubna 2019, zahájili ichtyologové vypouštění lososů z inkubačních schránek umístěných do toků Jetřichovická Bělá a Kamenice v Národním parku České Švýcarsko. Z jiker, které do
inkubačních schránek umístili v lednu, se během
zhruba dvou měsíců vylíhnuly rybičky. Ty zůstávají
v boxech do doby, než stráví žloutkový váček.
Vypouštění zahájili odborníci ze zapsaného spolku
Beleco, který projekt na území národního parku
realizuje, nejprve na Jetřichovické Bělé, kde byly
v průběhu zimy vyšší teploty vody než v Kamenici
a rybičky se proto vylíhly také dříve. Rybičky budou
do toku vypouštěny postupně, neboť jejich vývoj
neprobíhá rovnoměrně, tzn. některé rybičky už
žloutkový váček strávily, a nemohou dále v inkubačních boxech zůstat, jiné jej ještě mají.
O něco pomaleji vývoj jiker probíhal v říčce Kamenici, kde voda byla chladnější. Vypouštění tam
bude zahájeno v horizontu zhruba dvou týdnů.
Úspěšnost líhnutí je na obou vybraných stanovištích velmi vysoká. V Jetřichovické Bělé dosahuje
zhruba 98 %, v Kamenici, na které byl během líhnutí třikrát vysoký průtok vody, dosáhla zhruba 80 %.
Celkem ichtyologové vypustí téměř 100 tisíc rybiček. Líhnutí přímo v řece má rybičkám pomoci lépe
rozvinout schopnost návratu díky delšímu pobytu
ve vodě. Přístup je testován souběžně se stávajícími
reintrodukčními aktivitami lososa obecného, které
spočívají v jarním a podzimním vypouštění rybiček.
Díky dřívějšímu vypouštění se lososi do Kamenice
vracejí každoročně, jejich počty však kolísají v závislosti na podzimních teplotách a stavech vody
v Labi.
Podrobnosti k projektu Podpora kriticky ohrožené-

ho druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko realizovaného Beleco z. s. najdete na webu:
http://beleco.cz
Publikováno z Oficiální webové stránky NP České
Švýcarsko a CHKO Labské pískovce
(http://www.npcs.cz)

Nebytový prostor
k pronájmu
Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout
nejdříve od 1. 5. 2019 nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 - dosud provozován jako prodejna potravin a smíšeného zboží - o velikosti 92,85
m2. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady. Více informací na MěÚ Krásná
Lípa, telefon: 412 354 823.

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!

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

Asistent prevence kriminality

KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat
našeho asistenta prevence kriminality
na tomto telefonním čísle: 723 255 954.

Kancelář senátora
za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny: každé pondělí vždy od 14:00
do 16:30 hodin, jinak dle přítomnosti nebo po dohodě
Asistent: Bc. Radim Burkoň,
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa
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Školní akademie 2019

Novinky v Městské knihovně Krásná Lípa

Přehouplo se první pololetí a druhé začalo žákům a učitelům z naší školy přípravou na Školní
akademii. Velký den nastal 20. března a tématem
té letošní bylo 100 leté výročí vzniku republiky.
Během vystoupení žáci publiku připomněli sportovní úspěchy, hudební melodie, taneční kreace,
vzniklá divadla, spisovatele a jejich díla a mnoho
dalších okamžiků z naší historie. A protože Školní
akademie je nejen náročná na přípravu, ale i velice
kreativní akcí, už teď ve škole přemýšlí o tématu té
příští.
Zdroj: www.zskrasnalipa.cz

Pro dospělé čtenáře: B. Cartland – Cesta do neznáma, D. Dán – Dopis ze záhrobí, L.
Moriarty – Dáma, R. Cílek – Jak šly dny, měsíce a roky, F. Niedl – Rozervané království, E.
Chadwick – Templářský kříž, M. H. Clark – Přede mnou se neschováš, J. Jonasson – Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět, S. Češka – Případ tajemného lukostřelce, J.
Fielding – Špatná dcera, S. Hadfield – Pozitivní myšlení, V. K. Fair – Tajemný přízrak, Ch. Ailsby
– Třetí říše den po dni

Kostka Krásná Lípa
přijme zaměstnance
•

Sociálního pracovníka/ci do poradny – v budoucnu vedoucí služby Odborné sociální
poradenství – požadujeme dokončené VŠ
v oboru, nabízíme zkrácený úvazek 0,4 – 0,7.
•
Pracovní a kariérové poradenství vč. retrostipendií – 0,5 úv. – požadujeme USO a orientaci v problematice, pracovní smlouva na dobu
určitou do 31. 12. 2020.
Více informací na tel.: 777 291 400, volfova@komunitnicentrum.com
Informace o Kostce Krásná Lípa, p. o. na webu:
www.komunitnicentrum.com

Pro děti: L. Pierce – Max a Mezirytíři, W. Maury – Ségry, G. Mann – Deník malého plížila,
G. Rodkey – Dvojčata na bitevním poli, J. Gurney – Dinotopie, J. Pope – Zvířata, L. Kociánová
– Nápady pro jaro a léto, C. Clare – Město z kostí, A. Briggs – Kdy, kde, proč a jak se to stalo
Městská
knihovna
nabízí
možnost
vyhledávání
on-line katalogu: https://decin.tritius.cz/library/region

knih

v

regionálním

Kontakt: Městská knihovna Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, tel.: 412 354 837,
web: www.krasnalipa.cz/knihovna.php

Vážení čtenáři,
Klub českých turistů Krásná Lípa i letos připravuje
tradiční pohádkový les. Tato u veřejnosti velice oblíbená akce se bude konat 8. června a neobejde se
bez pomoci dobrovolníků. Proto i letos hledáme
zájemce, kteří by chtěli pomoci, zejména jako pohádkové bytosti. Vítány jsou vlastní nápady, které

pobaví děti i rodiče. Pokud máte zájem se přidat
k realizačnímu týmu Pohádkového lesa, kontaktujte
p. Peterku, tel.: 602 482 239, e-mail: mikulas.peterka@seznam.cz. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Za KČT Mikuláš Peterka

Zápis do mateřských škol
a den otevřených dveří
Zápis dětí do mateřských škol v Krásné Lípě se
koná 7. května 2019 od 15:30 do 17:30 ve školce
v Masarykově ulici. K zápisu přijďte s dítětem, dále
budete potřebovat rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ včetně přílohy. Žádost s přílohou si můžete vyzvednout
ve školkách nebo vytisknout z webových stránek
školy: www.zskrasnalipa.cz
Spolu se svými dětmi se do školek můžete podívat ještě před zápisem a to 30. dubna v rámci dne
otevřených dveří. Ve školce v Masarykově ulici se
s ukázkou způsobu práce v rámci alternativní pedagogiky „dveře otevřou“ mezi 8. až 10. hodinou.
Ve školce ve Smetanově ulici se den otevřených
dveří koná tentýž den, 30. 4. od 10 do 12 hodin.

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

Příležitost vidět všechny pohádkové bytosti na jednom místě mají nejen účastníci pohádkového lesa, ale i veřejnost a samotné pohádkové bytosti, a to na krásnolipském náměstí. Po ukončení Pohádkového lesa se zde koná
tradiční vyhodnocení pohádkových stanovišť. Fotografie z minulého ročníku v roce 2018.

Obnova infosystému v Krásné Lípě
Předmětem projektu byla obnova orientačního/informačního/navigačního systému města Krásná Lípa.
Bylo renovováno 12 sloupů s ukazateli/směrovkami, byly doplněny stříšky.
Cíle projektu:
• Zvýšení/udržení informovanosti a možnosti
orientace návštěvníků regionu České Švýcarsko,
• zlepšení kvality života občanů ve městě Krásná
Lípa, které se zčásti nachází na území Národního
parku České Švýcarsko a vzhledem ke své poloze
plní funkci centra Českého Švýcarska, a to tím, že
budou profitovat na hospodářských výsledcích
vzešlých z trvale udržitelného cestovního ruchu;
• podpora udržitelného rozvoje města Krásná
Lípa.
Celkové způsobilý výdaje: 116 850 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 99 322 Kč
Výše příspěvku žadatele: 17 528 Kč

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz, www.sfzp.cz
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KRÁSNÁ LÍPA
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM KRÁSNÁ LÍPA

OSLAVÍ

130
let

ROZHLEDNY VLČÍ HORA
TURISTICKÉHO ZNAČENÍ
ČASOPISU TURISTA

18. května 2019
na Vlčí Hoře
Program:
11:00 hodin
Slavnostní zahájení u rozhledny
trubači, přivítání účastníků, Krásnolipský komorní sbor, příchod poslů
z Prahy, uvedení MUDr. Johana Hilleho do Síně slávy české turistiky,
zdravice

12:00 hodin
Na louce pod rozhlednou
připomínka 130. výročí otevření rozhledny, turistického značení
a časopisu Turista
• vystoupení trubačů ze Šluknova
• zdravice
• vystoupení Krásnolipského komorního sboru
• nauč se malovat turistické značení a nahlédni do časopisu Turista
• vystoupení country kapely Harcovníci z Janova
Občerstvení zajištěno
Spojení z Krásné Lípy: autobus 8.51 hodin (na Vlčí Horu)
vlak 9.10 hodin (do Panského)
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Otevření nových
vyhlídkových tras
a stezek
Město Krásná Lípa, Klub českých turistů Krásná
Lípa a České Švýcarsko o. p. s. si vás dovolují pozvat na otevření nových vyhlídkových značených
cest a stezek na rozhraní Lužických hor a Českého
Švýcarska – v pátek 3. a v sobotu 4. května 2019.
V pátek 3. května – sraz ve 14:15 u stanice ČD
Krásná Lípa město
Představíme bezbariérovou trasu, první svého typu
v Ústeckém kraji, kolem Velkého rybníka do Horního Podluží.
Ujdeme 5 km, zpět se budeme vracet vlakem Trilex v 17:22 (přestup v Rybništi). Cestou je možné
občerstvení. (Trasa na mapě ZDE: https://mapy.
cz/s/3qvO0)
V sobotu 4. května – sraz v 8:30 na stanici autobusu na náměstí v Krásné Lípě u Domu Českého
Švýcarska
V 8:37 odjedeme autobusem (směr Brtníky) do zastávky Sněžná, rozcestí.
Trasa vede horskou krajinou kolem kostela na
Sněžné, přes Dlouhý Důl horskými stezkami ke
kapli svaté Anny, Köhlerovou stezkou k Dixovu
mlýnu a do Kyjova, 5 km. Občerstvení, možnost návratu autobusem.
Odpoledne vystoupáme po Köglerově stezce na
Maškův vrch a kolem nové studánky Hanička sestoupíme přes Hely k Lučnímu baru na Kamenné
Horce, možnost občerstvení. Návrat (individuálně
po žluté značce na náměstí v Krásné Lípě, celá trasa
13,5 km) předpokládáme kolem 16. hodiny. (Trasa
na mapě ZDE: https://mapy.cz/s/3qvOm)
Po oba dny vás budou provázet Jan Kolář, Mikuláš
Peterka a Jiří Rak. Těšíme se na společnou vycházku
za přírodními i kulturními klenoty našeho kraje.
4. května 2019 se také bude konat Cykloden
s Kola Brabec
Na náměstí před Domem ČŠ proběhne 4. 5. od 9 do
19 hodin představení a testování kol a elektrokol,
součástí bude i rodinný orientační závod ve spolupráci s pivovarem Falkenštejn a Schrödingerovým
institututem.

Den otevřených dveří
v Hasičské zbrojnici
Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa pořádá v sobotu 4. května 2019 od 14 hodin den otevřených
dveří. Uvidíte ukázky slaňování, prohlédnete si
zázemí, techniku a vybavení, které hasiči potřebují a využívají ke své práci. Vše s komentářem, rádi
zodpovíme všechny vaše otázky. Přijďte strávit příjemné odpoledne s hasiči.
Václav Danita, velitel JSDH a místostarosta SDH

Výlet po budoucí bezbariérové trase nabídne celou řadu výhledů do krajiny. Pohled na Krásnou Lípu z luk na
zastávkou ČD, na Lužické hory i na rozlehlou hladinu Velkého rybníku, který je součástí stejnojmenné přírodní
rezervace a významnou ornitologickou lokalitou.

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme
koryto říčky Křinice
V úterý 23. dubna můžete společně s námi uklidit koryto říčky Křinice z města až po vstup do Kyjovského
údolí. Sraz je v 8.00 hodin před radnicí. S sebou nezapomeňte vhodné oblečení, obuv, gumové rukavice
a dobrou náladu. V cíli akce na všechny čeká táboráček s opékáním buřtů.
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Folklorní soubor Lužičan a
Sbor dobrovolných hasičů

vás zvou v úterý 30.dubna 2019
od 18:30 hod. na náměstí před
Dům ČŠ na
tradiční

STAVĚNÍ
MÁJE
po kterém následuje

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na hřišti za T klubem
občerstvení zajištěno KČT
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USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 3. 2019
I. Hlavní program
Závěry z jednání 3. ZM
Usnesení RM č. 10 – 01/2019
RM projednala průběh a závěry z jednání 3. ZM a ukládá:
- Václavu Danitovi zabývat se zlepšením vyrozumívání hasičů při požárním poplachu,
- Vladimíře Doškové zabývat se úpravou Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 10 – 02/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 723 o výměře 142 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2744/2 o výměře 390 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 211/1 o výměře 200 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 10 – 03/2019
RM na základě cenové nabídky schvaluje pronájem části p.
p. č. 1297 o výměře 450 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Naděždě Polákové, bytem Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa za cenu 3000 Kč/rok.
Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 10 – 04/2019
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa
z důvodu pronájmu jinému zájemci a z důvodu dodání nižší
cenové nabídky těmto žadatelům:
1. Martina Havlinová, bytem Smetanova 4, Krásná Lípa,
2. Ing. Jaromír Müller, bytem Sokolská 829/30, Liberec,
3. Michal Šarbort, bytem Pražská 271/20, Krásná Lípa.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 10 – 05/2019
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 1220/1 o výměře 194 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 1182/4 o výměře 1240 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- část p. p. č. o výměře cca 170 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 331/1 o výměře 3020 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 331/2 o výměře 58 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 330 o výměře 144 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 319 o výměře 90 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 2164 o výměře 1325 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 688/8 o výměře cca 2150 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 733/1 o výměře cca 100 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 605/1 o výměře cca 710 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Provádění chemické asanace
Usnesení RM č. 10 – 06/2019
RM schvaluje žádost Lesů ČR, Lesní správa Rumburk o provádění chemické asanace kůrovcového dříví - použití metody
fumigace k hubení podkorního hmyzu za podmínek uvedených v žádosti.
Byty - pronájem - byt č. 21, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 10 – 07/2019
RM schvaluje pronájem bytu č. 21, Nemocniční 1137/6,
v tomto pořadí:
1. Nikola Andrlová, bytem Vlčí Hora 97, Krásná Lípa,
2. Kateřina Ječná, bytem Rybniště 119, Rybniště.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 28, Nemocniční 1148/12 - Dům
s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 10 – 08/2019
RM schvaluje pronájem bytu č. 28, Nemocniční 1148/12,
v tomto pořadí:
1. Josef Hájek, bytem Malátova 735/4, Krásná Lípa,
2. Jaroslava Boumová, bytem Frindova 979/4, Krásná Lípa,
3. Ludvík Teplý, bytem Lidická 973/13, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 10 – 09/2019
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.
2006/25/27 - 417 na byt č. 2, Bezručova 359/15 s Miroslavem
Hrobárem, bytem Bezručova 359/15, Krásná Lípa (zastoupeným opatrovnicí Jaroslavou Roubíčkovou) k 31. 3. 2019.

Folivora
Usnesení RM č. 10 – 10/2019
RM projednala žádost Nadačního fondu Folivora o finanční
příspěvek na program Lenochodík Lubomírek, Dostavba
Asijského domu a záchranné stanice Vrstevnice a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku.
Finanční dar
Usnesení RM č. 10 – 11/2019
RM neschvaluje finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, Červený Kostelec pro Domov svatého
Josefa v Žirci u Dvora Králové nad Labem.
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů - Nemocniční
1148/12 a 1137/6
Usnesení RM č. 10 – 12/2019
RM schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2001/11/19 223 ohledně změny servisního poplatku pro objekt Nemocniční 1148/12 a Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa s firmou
OTIS a. s., J. Opletala 3506/45, Břeclav, dle předloženého
návrhu.
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů - Nemocniční
1156/16
Usnesení RM č. 10 – 13/2019
RM schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 2006/11/29
- 238 ohledně změny servisního poplatku pro objekt Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa s firmou OTIS a. s., J. Opletala
3506/45, Břeclav, dle předloženého návrhu.
II. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 10 – 14/2019
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle upraveného návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečovatelskou
službou
Usnesení RM č. 10 – 15/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 19, Nemocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie
o velikosti 1+1 (43,20 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Byt je vhodný
pro max. 2 osoby. Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Úprava kanalizační šachty v rámci obnovy kanalizace
Usnesení RM č. 10 – 16/2019
RM se seznámila s nabídkou Miroslava Forró, IČ 49117670,
Dobrná 141, na úpravu kanalizační šachty v Kyjovské ulici
v Krásné Lípě u čerpací stanice splaškových vod.
RM schvaluje realizaci v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Veřejné zdroje vody v místních částech Krásné Lípy
Usnesení RM č. 10 – 17/2019
RM se seznámila s nabídkou firmy Vodohospodářské projekty s. r. o., IČ 22793186, Náměstí T. G. Masaryka 130, Česká Lípa, na provedení projekčních prací včetně inženýrské
činnosti pro zajištění podkladů pro žádost o dotaci z „Národního programu Životní prostředí - Výzva č. 2/2018 - 1.
6. A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody“ na
vybudování veřejných zdrojů pitné vody v šesti lokalitách
místních částí Krásné Lípy.
RM schvaluje vypracování části nabídky - Odborného posudku, v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Zateplení DPS Nemocniční 1148, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 10 – 18/2019
RM se seznámila s nabídkou Ing. Jiřího Drahoty, IČ 46796720,
Myslivecká 167/12, Rumburk, na vypracování koncepce
zateplení objektu DPS Nemocniční 1148, Krásná Lípa v souladu s dotačním programem, průkazů ENB, prováděcí projektové dokumentace a kontrolního rozpočtu. RM schvaluje
vypracování koncepce zateplení, průkazů ENB, prováděcí
PD a kontrolního rozpočtu v rozsahu a ceně dle předložené
nabídky.
Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice
Usnesení RM č. 10 – 19/2019
RM schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice č. 2019/19/15
- 72 na realizaci stavby Umístění kabelových tras a výměna
sloupů pro stávající VO, Krásná Lípa se Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje, IČ 00080837, Ruská 260, Dubí.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 10 – 20/2019
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 2019/10/15 - 71 na zemní vedení kabelu VO v p.
p. č. 2869/1, k. ú. Krásná Lípa, ulice Rumburská s Ústeckým
krajem, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Vyjádření ke stavbě nové DTS
a el. vedení v Křižíkově ulici
Usnesení RM č. 10 – 21/2019
RM se seznámila s dotazem společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
zastoupenou společností ELEKTROPLAN s. r. o. na realizaci
nové DTS a el. vedení v ulici Křižíkova - zástavba rodinných
domů II. etapa a ukládá vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí Ing. Petru Simandlovi jednat se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 10 – 22/2019
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.
2019/10/15 - 80 na vedení zemní kabelové přípojky na p. p.
č. 1101/2, k. ú. Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ
24729035, Teplická 874/8, Děčín.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 10 – 23/2019
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2019/10/15
- 77 na vedení zemní kabelové přípojky na p. p. č. 1958/1,
k. ú. Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, Děčín.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
a právu provést stavbu
Usnesení RM č. 10 – 24/2019
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. 2019/10/15 - 74 na vedení zemní kabelové přípojky
pro budoucí rodinný dům na p. p. č. 1586/1, k. ú. Krásná Lípa
s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8,
Děčín.
Dodatek ke smlouvě č. 2014/19/15 - 82
Usnesení RM č. 10 – 25/2019
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke ke smlouvě č. 2014/19/15 82 s panem Jiřím Šedivým, Textilní 208/8, 40801 Rumburk,
o umožnění přístupu ke stavbě rodinného domu po pozemcích města.
Omezení parkování na Křinickém náměstí
Usnesení RM č. 10 – 26/2019
Rada města Krásná Lípa schvaluje omezení parkování motorových vozidel na Křinickém náměstí v době od 06:00 hodin
do 18:00 hodin na dobu max. 2 hodiny. Parkování bude
omezeno dopravní značkou IP 13b s dodatkovou tabulkou
E13 omezující časovou platnost.
Opravy, rekonstrukce a investice pro rok 2019
na objektech města
Usnesení RM č. 10 – 27/2019
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice pro rok 2019
na objektech města dle předloženého návrhu a v souladu
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
na jejichž základě schvaluje vyhlásit potřebná výběrová řízení.
Dodávky zemního plynu pro rok 2020
Usnesení RM č. 10 – 28/2019
RM se seznámila s nabídkou stávajícího dodavatele zemního plynu společnosti innogy Energie s. r. o. na dodávku
zemního plynu pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové
organizace na rok 2020. RM schvaluje uzavření dodatku se
stávajícím dodavatelem na dodávku zemního plynu od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020 se společností innogy Energie s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha, dle předložené nabídky. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, odst. II., kdy bude postupováno dle kategorie 1.
Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu infosystému
Usnesení RM č. 10 – 29/2019
RM schvaluje smlouvu č. 2019/19/19 - 84 se Státním fondem
životního prostředí ČR na poskytnutí podpory na akci Obnova infosystému v Krásné Lípě, realizovanou v roce 2018
v rámci výzvy MŽP č. 15/2017.
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Usnesení RM č. 10 – 30/2019
RM schvaluje realizaci projektu 5 let dráhy národního parku
a schvaluje Smlouvu o dotaci č. 2019/15/19 - 81.
ASEKOL, a. s. - Dodatek č. 3
Usnesení RM č. 10 – 31/2019
RM schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci při zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů č. 2015/49/15 - 343 s firmou ASEKOL, a. s., IČ
27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha
dle předloženého návrhu.
Smlouva o odběrech zboží
Usnesení RM č. 10 – 32/2019
RM schvaluje Smlouvu o odběru zboží pro rok 2019 č.
2019/34/17/ - 46 o podmínkách prodeje klempířského
a střešního materiálu s firmou EVROmat a. s., se sídlem Tovární 30, Ústí nad Labem, IČ 25448455, dle předloženého
návrhu.
Kupní smlouva
Usnesení RM č. 10 – 33/2019
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2019/34/17 - 85 na dodávku
asfaltového recyklátu s firmou STRABAG a. s., se sídlem Na
Bělidle 198/21, Praha 5, dle předloženého návrhu.
Komise Rady města
Usnesení RM č. 10 – 34/2019
RM odvolává Mgr. Lucii Hankovou z Kulturní komise na vlastní žádost.
Smlouva o sponzorství
Usnesení RM č. 10 – 35/2019
RM schvaluje uzavření Smlouvy o sponzorství č. 2019/13/29
- 47 o poskytnutí sponzorského daru na uspořádání XIII.
ročníku mezinárodního hudebního festivalu mezi městem
Krásná Lípa a spolkem Arte Musica, z. s. Jiříkov, dle předloženého návrhu.
Smlouva o provedení uměleckého výkonu
Usnesení RM č. 10 – 36/2019
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého
výkonu č. 2019/19/29 - 48 na uskutečnění koncertu dne 26.
7. 2019 s MgA. Pavlem Šporclem, U Smaltovny 1210/2, Praha, IČ 65978617, dle přílohy.

18. dubna 2019
Smlouva o provozování veřejné hudební produkce
Usnesení RM č. 10 – 37/2019
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provozování veřejné produkce č. 2019/19/29 - 70 na koncert hudebního seskupení
Poutníci dne 20. 7. 2019 s Jakubem Bílým, Sovova 14/1340,
Ostrava, IČ 05058830, dle přílohy.

ZŠ a MŠ dar
Usnesení RM č. 10 – 44/2019
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi příspěvkovou
organizací Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o.
s TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha 1 na finanční dar,
dle přílohy.

Opatrovnictví
Usnesení RM č. 10 – 38/2019
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví, pana
Kolomana Baláže, bytem Krásná Lípa, Jugoslávská 959/15,
dále pak pana Jindřicha Stráníka, pana Vítězslava Minaříka,
paní Věry Flieberové, paní Daniely Bílkové a paní Nataši Škopové, všichni bytem Krásná Lípa, Čelakovského 40/13.

4. rozpočtové opatření 2019
Usnesení RM č. 10 – 45/2019
RM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok
2019 v předloženém znění.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 10 – 39/2019
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa
dle předloženého návrhu.
Inventarizační zpráva města Krásná Lípa za rok 2018
Usnesení RM č. 10 – 40/2019
RM schvaluje Inventarizační zprávu města Krásná Lípa za rok
2018.
Den ČŠ
Usnesení RM č. 10 – 41/2019
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vystoupení č. 2019/19/29
- 73 na koncert na akci Den Českého Švýcarska dne 31. 8.
2019 s firmou Šimon Kotek, se sídlem V Žabokřiku 641, Praha
9 - Vinoř, IČ 86581988, dle přílohy.
Žádost o pořádání prodejních trhů v roce 2019
Usnesení RM č. 10 – 42/2019
RM schvaluje žádost pana Václava Chaloupky, se sídlem Donín 224, Hrádek nad Nisou, IČ 46512314, o pořádání prodejních trhů v roce 2019, dle předloženého návrhu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – čerpání FRIM
Usnesení RM č. 10 – 43/2019
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. čerpání z investičního fondu ve
výši 331 257 Kč na dofinancování stavebních úprav učebny
fyziky a chemie.

Převody, sloučení účtů města
Usnesení RM č. 10 – 46/2019
RM schvaluje převody účtů města vedených u Komerční
banky na podúčty k výdajovému účtu vedeného u České
spořitelny. RM dále schvaluje sloučení dvou příjmových
účtů města vedených u ČSOB – účtu bytového hospodářství
a všeobecného do jednoho účtu - všeobecného.
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 10 – 47/2019
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu
na Turnaj Velikonoční vejce dne 22. 4. 2019 a na turnaj Pohár
Osvobození dne 8. 5. 2019 TJ oddílu šachy a dále spolku Dykyta z. s. na jarní soustředění 27. 4. - 28. 4. 2019, dle žádostí.
Kulturní dům duben 2019
Usnesení RM č. 10 – 48/2019
RM schvaluje využití kulturního domu a program kina na
měsíc duben 2019, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 10 – 49/2019
RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ze 7. a 8. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 5. 3. 2019,
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí
ze dne 5. 3. 2019,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 6. 3. 2019,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne
14. 3. 2019
Jan Kolář, Jiří Podhorský
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