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Jak jsem jel na kole
kolem  âeské republiky
– ãást 2., Jan Kuthan

Když jsem přijel do Mimoně, Mirek seděl na
lavičce uprostřed náměstí a zíral na pána
oděného do bílého pláště, jenž  znuděně vy-
hlížel z maringotky, ve které griloval kuřata.
Když jsem před ním zastavil, usmál se na mě a
řekl: „Přijel jsem vlakem a čekám na tebe půl
druhé hodiny. Abych si zkrátil dlouhou chvíli,
povídal jsem si tu s majitelem kuřecího grilu.
Přitom jsem měl hrozný hlad. Snědl jsem
všechny buchty, co mi napekla manželka, a
přitom jsem měl stále hlad, protože mi pod
nosem voněla ta grilovaná kuřata. Víš, jak
jsem trpěl?" 

„Tak proč sis nesedl do parku?"
„Tam zase pobíhají psi a těch já se hrozně

bojím."
Koupil jsem si od stánkaře půlku kuřete a po-

zval Mirka na pivo. Seděli jsme v restauraci U
Černého vola a zatímco Mirek usrkával z půl-
litru pivo, já okusoval kuřátko. Mirek nade
mnou zvedl ukazovák. Kdyby si prý každý do-
nesl do restaurace jídlo, nepotřeboval by hos-
tinský kuchaře. Jakmile usedl na kolo, přestal
se zabývat filozofováním. Jeho šedivé vlasy a
důstojná bradka  z něho činily muže neoby-
čejně váženého. Ujeli jsme asi dvacet kilomet-
rů. Z černých mraků se spustil drobný déšť. Za-
stavili jsme u jednoho stavení a schovali se
pod balkon. Chvíli jsme tam stáli a pozorovali
oblohu. Pak jme znovu usedli na kola. S kop-
ce a po rovinách jsme ujížděli svižným tem-
pem. Ale když jsme šlapali do táhlých kopců,
pocítili jsme tíhu našich zavazadel. Mirek měl
velký stan, já jsem si zase vezl 15 knížek svého
nového románu. Projížděli jsme ulicemi Turno-
va. Před sokolovnou se spustil liják a my utíkali
úprkem do haly. Kola jsme zamkli u hlavních
dveří. Pak jsme se vydali hledat správce. Našli
jsme ho ve druhém patře. Stál uprostřed spor-
tovního skladu a dohlížel na děti, které vyná-
šely stany.  Ubytovna byla zavřená, a tak nás
zavedl do malé tělocvičny. Uprostřed stála
pevná hrazda, kterou bylo nutné obejít, a Mi-
roslav mě upozornil, abych si dával pozor na
tuhle překážku hlavně po setmění. Ulehli jsme
na nafukovací lehátka a zavrtali se do spacá-
ků. Usnul jsem hlubokým spánkem. V půl dru-
hé mě probudil hurónský řev. Kolem mého
spacáku poskakoval Miroslav a řval: „Já vůl,
hlavně, že jsem tě na tu hrazdu upozorňoval!"
Ráno jsem obdivoval jeho bouli, jež mu vyrost-
la na čele do velikosti tenisového míče. 

Vyjeli jsme s koly před budovu. Po oválu at-
letické dráhy běhaly dívky. Trenér za nimi za-
sněně hleděl jako antický filozof. U brány stála
další dívka se psem. Miroslav se na německé-
ho ovčáka zašklebil. 

Pokračování ve Vikýři č. 207

Na besedu pořádanou Asociací nezisko-
vých organizací Ústeckého kraje (ANOÚK)
v rámci grantu Ministerstva zahraničních
věcí „S občany o Evropské unii", která se
v Krásné Lípě konala v kulturním domě
dne 1. dubna 2003, nikdo z krásnolipských
nepřišel. 

Zástupce ANOÚK tak u nás se zaměst-
nanci Kulturního domu strávil hodinu če-
káním na publikum, rozhovorem na téma
našeho brzkého vstupu do Evropské unie,
ale samozřejmě také polemizováním

o tom, proč se v našich občanech nepo-
dařilo zájem o tuto diskusi vzbudit.

„Je to trochu škoda, povídání o Evropské
unii bylo velmi zajímavé," řekl Petr Semel-
ka, jeden ze dvou přítomných zaměstnan-
ců Kulturního domu. „Myslím ale, že lidé
jsou informacemi trochu přesyceni a kvůli
tomu nejsou ochotni věnovat podobným
akcím čas," zamýšlí se Semelka nad neús-
pěchem akce a dodává: „Kromě toho
bylo venku moc hezky, a zahrádka přece
jen táhne o něco víc."                              (ts)

Na besedu o Evropské unii nikdo nepfii‰el
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Lidově řečeno: banka tzv. „krachla".
Je to velmi bolestivá záležitost, jak pro
jednotlivce, tak pro nás pro všechny.
Pro mnohé z nás nyní nastala doba
čekání na vyplacení alespoň části
prostředků z fondu pojištění vkladů,
a je třeba říci, že se jedná o proces,
který není nijak rychlý, spíše naopak.

Kdo však pozorně sleduje denní sdě-
lovací prostředky, zjistí, že není až tak
pravda, že by banka nefungovala.
Ona prý totiž „funguje, pouze omezila
svou činnost." A tak se děje v očích,
nebo snad lépe: před očima  běžné-
ho člověka něco zcela nepochopitel-
ného – banka mu neposkytuje žádné
služby a přitom dále pohlcuje platby,
které do ní směřují, např. díky trvalým
platebním příkazům. Zkrátka zvesela
dál pohlcuje Vaše peníze.  

Proto tedy: zamyslete se, kdo by
Vám ještě mohl posílat peníze na Váš
účet v Union Bance. Může to třeba
být někdo, na koho jste zrovna nemys-
leli, nebo Vám posílá peníze nepravi-
delně, nebo třeba  úřad, který vrací
nějaký přeplatek jednou do roka a za-
pomněli jste na to…

Tomáš Salov

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo rozpočet města na
rok 2003. Rozpočet je opět navržen v provozní a investiční části. 

Celkové výdaje i příjmy jsou ve výši 104,8 mil.Kč. K tomu ještě přijde cca. 11 mil.Kč
na mzdy a související výdaje Základní školy.  

Provozní rozpočet je navržen jako vyrovnaný tzn. že výdaje se rovnají příjmům
a dosahují výše 33,4 mil.Kč. 

V investiční části rozpočtu je několik projektů, které jsou nasmlouvány z předcho-
zích let (schváleny Zastupitelstvem města) a projekty, které financujeme za pomoci
získaných dotací. Z tohoto pohledu je jejich realizace více či méně předurčena.
Několik dalších projektů záviselo plně na rozhodnutí zastupitelstva města při schva-
lování rozpočtu. Celkový investiční rozpočet dosahuje výše téměř 70 mil.Kč

V této části rozpočtu jsou opět navrženy dvě rozpočtové rezervy : 
I. Rozpočtová rezerva ve výši 2,4 mil. Kč (volně k dispozici na projekty města, počí-

táno na spolufinancování projektů při získání dotace).
II. Rezerva na projekty z dotace Státního fondu životního prostředí ve výši 8,7 mil.

Kč (na projekty určené smlouvou o podpoře se SFŽP ČR, především Infocentrum
Českého Švýcarska – nový dům na náměstí).

Celková investiční rezerva je tedy 11,1 mil.Kč. 
Naše největší akce můžeme realizovat jen díky získání velkých dotací. Největší

z takových je  stavba Kanalizace a ČOV (v roce 2003 : 43,9 mil.Kč), kterou hradíme
z dotace Státního fondu životního prostředí a splátkou od Severočeské vodárenské
společnosti. Dále pak dokončení rekonstrukce rybníku Cimrák a dokončení gene-
rální opravy Kulturního domu-kina vnitřní i vnější.  Poměrně velká částka je počítá-
na na projektovou dokumentaci a přípravu nákladných dokumentů pro projekty
podporované v budoucnosti z fondů Evropské unie. 

Investičních akcí je samozřejmě více, jsou uvedeny v tabulce (viz příloha).
Zbyněk Linhart

ROZPOâET MùSTA NA ROK 2003 

Vítání obãánkÛ
Dvanáct nových občánků Krásné Lípy,

pět děvčátek a sedm chlapců, přivítaly
členky Komise pro občanské záležitosti v
obřadní síni města. Pro miminka, jejich ro-
diče, prarodiče a další přítomné příbuz-
né připravily krátký kulturní program děti
z mateřské školy ve Smetanově ulici. Poté
následovalo slavnostní zapsání do pa-
mětní knihy města a předání drobných
dárečků, včetně kytiček. A samotní osla-
venci? Ti byli pravděpodobně nejspoko-
jenější v kolébce, o čemž svědčí i spoko-
jeně se na svou maminku Evu usmívající
půlroční Andrejka Boštíková. (sp)

Foto: Šárka Pešková

Finanční odbor Městského úřadu
Krásná Lípa vyzývá

touto cestou občany, firmy:
Nepřevádějte platby

na účty Města Krásná Lípa
vedené u Union banky, a.s.,

ale na účet číslo
109634816/0300 u ČSOB, a.s.

pod stejným variabilním symbolem.
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V průběhu letošních jarních dní došlo na území našeho města k několika požárům
způsobených nezodpovědným jednáním našich spoluobčanů.

Jejich příčinou bylo vždy vypalování trávy a porostů. Proto vás chceme upozornit,
že toto jednání je v rozporu se zákonem o požární ochraně, konkrétně § 17 odst. 3,
písm. f. Proto Policie České republiky řeší toto podle závažnosti jako přestupek, nebo
je – li ohrožen majetek a zdraví našich spoluobčanů jako trestný čin. Pokutu může
udělit i Správa NPČŠ či Správa CHKO do výše několika tisíc korun. V prvním případě
je uložena bloková pokuta, ve druhém případě bude toto jednání předmětem
soudního řízení. Městský úřad se prostřednictvím rozhlasu, letáků a členů Sboru dob-
rovolných hasičů snaží upozornit na škodlivost tohoto jednání nejen z pohledu po-
žární ochrany, ale i z ekologického hlediska, kdy při vypalování porostů a trávy do-
chází k ničení mnoha prospěšných živočišných druhů. Proto Vás, vážení spoluobča-
né, žádáme o porozumění a spolupráci při řešení tohoto nešvaru. V případě, že
zjistíte vypalování trávy a porostů, nahlaste toto jednání na Policii ČR, tel. číslo 412
383 333. V případě rozšiřování požáru okamžitě volejte tel. číslo 150. 

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení.
Za Městský úřad Krásná Lípa

Lubomír Polák, požární preventista

Nedávejte ‰anci ohni

T-klub opût vykraden
Ve čtvrtek 27. března se nám opět někdo

vloupal do T-klubu. Je to v pořadí již třetí
vloupání, a tak se z nabídky vyškrtly šipky,
PlayStation a vaření čajů… Mnoho toho již
v T-klubu nezbývá, přesto ho však denně
navštěvují desítky dětí. 

Nejsou to však jediné změny. Od dubna je
novým správcem Aleš Gáll a společně se
skupinou nejstarších kluků se bude starat
o program T-klubu a jeho činnost. Otevírací
doba bude stejná jako dodnes – od středy
do neděle. Do práce se pustili s chutí a již na
první víkend připravili turnaj v poolu a brigá-

du okolo „Téčka" i uvnitř. Na další novinky
se můžeme jistě těšit v dalším čísle Vikýře.

Jaké tedy budou nejbližší akce?
Něco o horolezectví se můžete dozvědět

v T-klubu 17.4.2003 od 17 hodin. Povídat
a promítat obrázky bude Václav Sojka. 

Další akce, kterou si pro všechny děti, co
jezdí na kolech, připravil T-klub, se bude ko-
nat 25.dubna od 16 hodin, kdy se můžete
přijít podívat a poslechnout si, co je dobré
na jaře utáhnout, namazat nebo seřídit na
vašem kole, ale také, jaká jsou pravidla při
jízdě na kole a další cyklistické zajímavosti.
To vše nám přijde poradit pan Vích.

(hv)

ZNÁ· SVÉ MùSTO?
Zúčastni se zajímavé soutěže Krás-

né Lípě, kterou pořádá Městská kni-
hovna Krásná Lípa

KRÁSNOLIPSKÉ KUKÁTKO 2003

Otázky na měsíc Duben:
1. Jak se jmenuje starosta města?
2. Které druhy literatury můžeš v

knihovně najít?
3. NP České Švýcarsko, to je pře-

devším království pískovcových skla
a hlubokých lesů. Do těchto lesů
však člověk v minulosti vysázel i ně-
které stromy, které zde nikdy nerost-
ly. Patří mezi ně i jeden druh borovi-
ce, který se dnes v NP rozšířil tak, že
s ním mají pracovníci Správy NP vel-
ké problémy. Jak se tato borovice
jmenuje a z jakého  světadílu po-
chází?

4. Kdo byl prvním poválečným ře-
ditelem ZŠ?

Ke každému lístku s odpovědí ne-
zapomeňte připsat do které soutěž-
ní kategorie patříte.

Neváhejte a zúčastněte se ! Zají-
mavé ceny čekají jen na vás.

Věra Chudobová

KRÁSNÁ LÍPA OSLAVILA DEN UČITELŮ. Ani letos Krásná Lípa na Den učitelů, který
se slaví 28. března, nezapomněla. Členky Sboru pro občanské záležitosti města
postupně obešly všechna školská zařízení ve městě a učitelkám a učitelům v nich
působících předaly jako poděkování za jejich náročnou práci kytičky. V krásno-
lipské základní škole převzala za učitele kytici z rukou místostarostky Hany Volfové
ředitelka školy Ivana Preyová. Text a foto: Šárka Pešková

Nejlep‰í ãtenáfii ocenûni
Ve středu 9. dubna 2003 byli v Kultur-

ním domě oceněni nejčastější dětští
návštěvníci Městské knihovny Krásná
Lípa. Nejpilnějšími čtenáři v uplynulém
roce tedy byli:

Marek Došek
David Sobola

Klára Šelmeková
Vlasta Kissová
Věra Havlínová

Lucie Horská
Michaela Chňapková

Mladí čtenáři byli za své výkony vy-
znamenáni hezkými cenami v podobě
knížek, alb na fotografie a tužek. Jako
zvláštní cenu všichni navíc obdrželi vol-
nou vstupenku.

KniÏní novinka v IS
V Informačním středisku

Národního parku České Švýcarsko
na Křinickém nám. 5, Krásná Lípa je

v současné době k dispozici ke koupi
kniha OČIMA GENERACÍ - Rumburské

gymnázium (1945 – 2002). 

Těšíme se na Vaši návštěvu
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SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany na další ter-

mín svozu separovaného odpadu, kte-
rým je čtvrtek 10. a 24. dubna 2003.

KANCELÁŘ SČE PŘEMÍSTĚNA
Severočeská energetika, a.s. sděluje

svým zákazníkům, že od  pondělí 31.3.
budete obslouženi v prostorách budo-
vy SČE v Rumburku, Pražská 456/11.

PRODEJ KNEDLÍKŮ
Školní jídelna při základní škole nabízí

prodej houskových knedlíků v ceně
13,50 Kč/ks každé úterý a pátek v bu-
dově školní jídelny od 11,00 do 13,30
hod.

DEN ZEMĚ V RUMBURKU
Den země oslaví v Rumburku zajíma-

vou akcí. Pokud máte doma prázdné
nápojové kartony, můžete je přinést
na rumburské náměstí a přidat je do
dlouhého hada. Jestli takový had do-
káže obtočit celé náměstí ?

HVĚZDICOVÁ JÍZDA
Dne 4. května 2003 se uskuteční

hvězdicová jízda do Starých Křečan. V
letošním roce se tedy cyklisté z Krásné
Lípy, kteří se jízdy zúčastní, moc neza-
potí.

ZMĚNY V ROZPOČTU MĚSTA
Oproti předchozím letům je ovlivněn

dvěma zásadnějšími změnami. 
Výrobu tepla zajišťuje již naše společ-

nost Křinice spol. s r.o. Krásná Lípa
(100% majitel město) a rozpočtem v
příjmech i výdajích je jen část finanč-
ních prostředků (jen městské byty, ná-
jem a splátky půjčky). 

Základní škola se stala právním sub-
jektem a na svůj provoz získá od města
příspěvek na provoz (3.559 tis.Kč), od
státu prostřednictvím města na mzdy a
související výdaje (dle rozpočtového
výhledu cca 10.746 tis.Kč). Všechny
ostatní toky finančních prostředků jsou
uskutečňovány v rámci tohoto subjek-
tu a nepromítají se do rozpočtu města
(např. příjmy za prodej obědů ve školní
jídelně).

Základní ‰kola má nové auto i sekaãku
Krásnolipská základní škola díky příspěvku

města zakoupila za 340 tis. Kč nové užitkové
auto, které bude škole, případně také městu
sloužit jak pro přepravu osob, tak i drobných
nákladů. Jedná se o Fiat Doblo, dodávku
s pěti sedačkami a velkým vnitřním prosto-
rem. Při sklopení zadních sedaček vznikne
prostor 3m3. Na toto vozidlo se podařilo získat
slevu ve výši 44 tis.Kč.

Nejedná se ale o jediné nové zařízení, které
má škole sloužit k usnadnění a především
urychlení práce.

S přicházejícím jarem ve škole myslí také na

to, jak se bude udržovat školní zahrada a za-
hrady školek. Je to velká travnatá plocha
a tak ze školy požádali tajemníka města, aby
jim zakoupil sekačku. Ředitelka mu na nákup
svěřila 15 tisíc korun. Při výběru u „Mounfielda"
ale tato částka nestačila, volba padla na se-
kačku zhruba za 17 tisíc, zato však o řád lepší. 

Řádným překvapením ale bylo, když tajem-
ník přivezl paní ředitelce kromě sekačy také
více než 10 tisíc korun zpět. Vzal totiž „kolo
štěstí" do vlastních rukou a vytočil slevu 75
procent.

(vik)

KLUB DÒCHODCÒ
Zveme Vás na příjemné posezení

v klubu důchodců v kulturním domě

Otevřeno od pondělí do pátku od
9.00 do 12.00 hodin, v úterý i odpo-
ledne od 14.00 do 16.00 hodin.

V˘stavba kanalizace v Krásné Lípû

Stále častěji bude nyní v Krásné Lípě
ke shlédnutí obrázek podobný této
fotografii. Po zimě se totiž konečné
začíná rozbíhat stavba nové kanali-
zace a čistírny odpadních vod
(ČOV). V zemi je již několik desítek
metrů kanalizace a několik set metrů
nového vodovodu v Krásném Buku.
Kanalizace probíhá zatím v krajské sil-
nici a nachází se v hloubce zhruba 4
metrů.  

V současné době je již také připra-
ven terén pro základy ČOV. 

Dlouho připravovanou stavbu kana-
lizace a čistírny odpadních vod bylo
možné zahájit hlavně díky dotaci
Státního Fondu životního prostředí. 

Dočasné komplikace v podobě
zhoršené dopravní situace ve městě
a většího počtu výkopů budou boha-
tě vyváženy výrazným zlepšením ži-
votního prostředí a v budoucnu také
větším komfortem pro občany.

(vik)
Foto:

Zbyněk Linhart 

KINO KRÁSNÁ LÍPA

18.4.   Červený drak 17.00 hodin Vstupné 60,- Kč
mládeži nepřístupno, kinokavárna

23.4.   Sexy ptáci 18.00 hodin Vstupné 60,- Kč
mládeži přístupno od 12 let

25.4.   Agent bez minulosti 17.00 hodin Vstupné 50,- Kč
mládeži nepřístupno, kinokavárna

28.4.   Harry Potter a tajemná komnata 16.00 a 19.00 hodn Vstupné 60,- Kč
předprodej vstupenek

17.4. Horolezectví – diapozitivy V. Sojky 17.00 hodin T-Klub
20.4. Maxidiskotéka pro děti 15.00 hodin kulturní dům
21.4. Bleskový turnaj v šachu „O velikonoční vejce" kulturní dům
30.4. Stavění májky, pálení čarodějnic 19.00 hodin náměstí

KAM ZA KULTUROU



I. HLAVNÍ PROGRAM
1. 4. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 10 - 01 
RM bere na vědomí konání 4. zasedání ZM dne 24. dubna
2003 od 17:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ.
Hlavní body programu:
Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě 
Zpráva o hospodaření města za rok 2002 – závěrečný účet 

II. DOŠLÁ POŠTA
1. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 10 - 02
RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 1922/1 o výměře
883 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Vladislavu
a Jaroslavě Šrejmovým, bytem Krásná Lípa, El. Krásnohorské
33 za cenu 45,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené. 

2. Nemovitosti
Usnesení RM č. 10 - 03
RM schvaluje splátkový kalendář s Belou Hučkou a Margitou
Hučkovou oba bytem Sokolská 226/3, Krásná Lípa na dluž-
nou částku ve výši 24 150,- Kč za koupi nemovitosti Sokolská
226/3, Krásná Lípa.

3. Byty
Usnesení RM č. 10 - 04
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Lucií Loukotovou,
bytem Krásná Lípa, Havlíčkova 566/12 na bytovou jednotku
č. 3 v bytovém domě Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa
s účinností od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí po
schválení ZM.

Usnesení RM č. 10 - 05
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí s Lucií Loukotovou bytem Krásná Lípa, Havlíčkova
566/12 na bytovou jednotku č. 3 v objektu Nemocniční
1149/12a, Krásná Lípa.

III. RŮZNÉ
1. Pronájem bytu v DPS
Usnesení RM č. 10 - 06
RM schvaluje pronájem bytu č. 7 Nemocniční 1148/12, Krás-
ná Lípa v tomto pořadí:
1) Annamarie Pristachová, bytem Krásná Lípa, Krásný Buk 80
s tím, že před zřízením práva užívání bytu bude složen na
konto města sponzorský dar
2) Helena Dušková, bytem Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské 4
3) Olga Bartáková, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 12a
4) Jaroslav Stýblo, Marie Stýblová, oba bytem Krásná Lípa,
Mánesova 6

2. Revitalizace rybníka Cimrák
Usnesení RM č. 10 - 07
RM se seznámila s návrhem Dodatku č. 1 k SOD č.
2002/11/14-59 – Revitalizace Rybníka Cimrák, Krásná Lípa,
kterým se řeší oprava administrativních chyb a vypuštění
dvou položek v SO 04, čímž dojde ke snížení smluvní ceny
o 311.509,- Kč, a tento dodatek schvaluje.

3. Příspěvek na kulturní činnost
Usnesení RM č. 10 - 08
RM schvaluje vyplacení částky 2.352,- Kč na činnost příprav-
ného folklorního souboru Křiničánek - Brabenčata. Částka
bude vyplacena z rezervy RM, která je součástí finančních
prostředků určených jako příspěvky na podporu kulturní,

sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží (usn. RM
08-13).

4. Žádost o prominutí úroku z prodlení za půjčovné 
Usnesení RM č. 10 - 09

RM projednala žádost Marty Kurucové, bytem Pražská 10,
Krásná Lípa 407 46 o prominutí úroku z prodlení za půjčovné
v městské knihovně Krásná Lípa a schvaluje, aby ztráta knih
v městské knihovně byla uhrazena v plné výši t.j. 291,- Kč
spolu s částečným úrokem z prodlení ve výši 709,- Kč. 

5. Roční odpisový plán pro rok 2003
Usnesení RM č. 10 - 10
RM schvaluje roční odpisový plán pro rok 2003 příspěvkové
organizace ZŠ Krásná Lípa, okres Děčín s účinností od 1. 1.
2003 v předloženém znění.

6. Směrnice č.1 ZŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 10 - 11
RM schvaluje Směrnici č.1 příspěvkové organizace ZŠ Krásná
Lípa, okres Děčín pro stanovení odpisového plánu s účinnos-
tí od 1. 1. 2003 v předloženém znění.

7. Mimořádná inventarizace majetku města v kulturním do-
mě a klubu důchodců
Usnesení RM č. 10 - 12
RM schvaluje mimořádnou inventarizaci majetku města
v kulturním domě a klubu důchodců ke dni 4. 4. 2003.

8. Složení inventarizační komise
Usnesení RM č. 10 - 13
RM schvaluje složení inventarizační komise k provedení in-
ventarizace majetku města v kulturním domě a klubu dů-
chodců.
Předseda komise: Hana Volfová
členové komise: Naděžda Semelková, Jarmila Rosová

9. Podnájem bytu
Usnesení RM č. 10 - 14
RM schvaluje žádost o povolení podnájmu bytu č. 5, Nemoc-
niční 1149/12a, Krásná Lípa pro Stanislavu Jadrníčkovou.

Usnesení RM č. 10 - 15
RM schvaluje žádost o povolení podnájmu bytu č. 32, Ne-
mocniční 1149/12a, Krásná Lípa pro Lukáše Čížka.

10. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Usnesení RM č. 10 - 16
RM schvaluje uzavření smlouvy s Nadací Partnerství o po-
skytnutí nadačního příspěvku městu ve výši 5.000,-- Kč na
výsadbu stromů.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- žádost o prodej objektu Krásný Buk 30
- dopis od firmy Kámen a ztvárnění, s.r.o. – informace o re-
konstrukci „Zámečku“
- článek z tisku Pražské slovo o návštěvě Ivety Bartošové
v Dětském domově Krásná Lípa
- akce kulturního domu za únor a březen 2003

MR dále projednala zápisy z jednání těchto komisí :
- zdravotně sociální ze dne 25. 3. 2003
- pro hospodaření s byty ze dne 31. 3. 2003
- cestovního ruchu ze dne 26. 3. 2003

USNESENÍ
z 10. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 3. dubna 2003
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PŘÍJMY CELKEM 104 785

Příjmy provozního rozpočtu 33 426
Příjmy z činnosti (RO) třída2 10 137
Daňové příjmy 111+112+151 17 400
Dotace (na státní správu, na školství) 868
Dotace-refundace VPP 2 419
Dotace státu-mzdy,učební pomůcky pro ZŠ
Krásná Lípa, okres Děčín 0
Správní a jiné poplatky 131+133+134 2 163
Úroky z BÚ, pokuty 2141+2210 32
Přebytek roku  407
Příjmy investičního - účelově vázaného - rozpočtu 69 859
Přebytek  roku   - rozp.rezerva I. 10 814
Přebytek roku - rozp.rezerva II.(dotace SFŽP ČR) 5 609
Úroky ze zhodnocování vol.fin.prostředků,
z prodeje bytů, dividendy 992
Příjmy z prodeje nemovitostí 500
Příjmy z prodeje pozemků 800
Příjmy z prodeje 33 b.j.Krásná Lípa 420
Splátka za prodej plynovodů  3 800
Dotace KÚ - PD pro projekty financované z vnějších zdrojů
215
Dotace KÚ - oprava střechy a dokonč.fasády kina 737
Dotace a půjčka na kanalizaci a ČOV ze SFŽP ČR 26 000
Příjem  od Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
na výstavbu ČOV+kanalizace 17 000
Grant na přestavbu setkávacího centra 490
Dotace na rekonstrukci CIMRÁKU  0301 2 482
Příjmy na financování 1 500
Pronájem centrální kotelny
+ část nájmu Nemocniční 6 1 500

VÝDAJE CELKEM 104 785

Provozní výdaje 33 426
Investice nekapitál. 0
Mzdové prostředky 5111, 5112, 5116 9 676
Odvody ze mzdových prostředků 5121, 5122, 5128 3 452
Materiál 513 2 620
Nákupy 515 6 059
Služby  516 4 790

Ostat.nákupy 517 774
Neinvest.nákupy 519 166
Ost.neinv.transfery 536 995
Sociální fond 5349 210
Sociální dávky 5410 0
Ostat.soc.dávky 5499 0
Příspěvky 522 220
Neinv.příspěvky  5511, Neinv.půjčky 5621,5660 40
Ostatní neinvestiční výdaje  5909, 5321
neinv.transf.obcím 683
Příspěvek města ZŠ Krásná Lípa - neinv.výdaje 3 076
Dotace státu ZŠ Krásná Lípa - mzdy,učební pomůcky 0
Úroky z úvěru ČMHB 576
Provozní rezerva  0390  pol.5169 89
Financování 1 500
Splátky úvěru ČMHB, půjčky SFŽP 1 500
Výdaje investičního - účelově vázaného - rozpočtu 69 859
Rekonstrukce rybníku CIMRÁK 4 021
Kanalizace a ČOV 43 900
Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty
financované ze zdrojů EU 1 195
Inženýrské služby 80
Zeleň ve městě, zahájení rekonstrukce městského parku300
Studie potřeb regionu ČŠ 400
Vnější osvětlení Správy NPČŠ 10
Informační a propagační materiály ČŠ 300
Odkup pozemků od PF 800
ZŠ + MŠ - stavební úpravy 400
Nákup zařízení do ZŠ a kultur.domu 120
Rekonstrukce kina vč.dovybavení 2 670
Dokončení fasády a generální oprava střechy kina a okolí 
(ploty,…) 1 537
Oprava střechy objektu SMM Pražská 3 a fasády 600
Malé městské stavby  0388 200
Oprava fasády Pražská 48 600
Oprava fasády a oken Pražská 20,část střechy 700
Křižovatka nad kinem (chodníky,značení,…) 350
Částečný chodník od křižovatky před MěÚ-Masarykova uli-
ce (vpravo) 250
Nákup dodávkového automobilu 330
I.rozpočtová rezerva  0390 6129 2 397
II.rezerva na projekty z dotace SFŽP 0390 8 699
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