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 V předvečer prvního máje vyrost-
la na krásnolipském Křinickém náměstí 
staročeská májka. Práci s její výrobou 
si dali pracovníci Technických služeb 
a na místě ji vztyčili místní hasiči spo-
lu se členy folklórního souboru Lužičan. 
Podle tradic a po loňské zkušenosti 
s vandaly hlídali májku krásnolipští mla-
díci až do páteční půlnoci. Lapkové 
však byli vytrvalejší, pro májku si přišli 
později a bohužel opět prokázali nez-
nalost tradice. Uříznutá májka se dá 
vykoupit zpět, např. za bečku piva, 
ale jen do 1. května. Termín je daný, 
kdo si vzpomene později, má smůlu. 
Navíc se ani tentokrát k činu nikdo 
nepřihlásil.
 Krásnolipská májka nezmizela 
poprvé. Loňského roku ji neznámí 
výtečníci přeřízli v půli a díky tomuž se 
již nedala postavit zpět. Krásná Lípa  
přišla dvakrát po sobě o symbol jara, 
který v předešlých letech býval ozdo-
bou Křinického náměstí. Přijdou teď 
obyvatelé města i o znovuobnovenou 
tradici? Vedení Města zvažuje, že máj-
ku už v příštím roce nenechá postavit, 
protože i odcizení symbolu polozapo-
menutých tradic má svá pravidla. 

Klára Mrštíková
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Společně do 
Evropské unie

 Města Krásná Lípa, Dolní Poustevna, 
Mikulášovice a Sebnitz společně přivítala 
vstup České republiky do Evropské unie. Den 
rozšíření EU o deset nových členů se slavil 
v sobotu 1. 5. 2004 za účasti 120 zástupců 
měst a významných hostů v kulturním domě 
v Hinterhermsdorfu. Kromě vystoupení starostů 
jednotlivých obcí došlo i na krátký kulturní 
program, v němž se představilo každé ze 
zúčastněných měst. Krásnou Lípu na oslavách 
zastupoval  a velký potlesk po vystoupení 
sklidil taneční soubor Křiničánek pod vedením 
manželů Brábníkových. Města Sebnitz a Dolní 
Poustevna při této příležitosti podepsala 
smlouvu o partnerství. 

(vik)

Město nabízí byty
v panelových domech

 Sedmdesát sedm bytů ve čtyřech 
panelových domech nabízí současným 
nájemníkům Město Krásná Lípa. Nabídková 
cena činí 800 Kč/m2. Zásadním kritériem 
města je zvýhodnění současných nájemníků. 
Proto prvním krokem k případné privatizaci 
těchto bytů je jejich koupě do osobního 
vlastnictví nebo vstup do bytového družstva, 
které koupí celý dům. Město však bude 
garantovat, že současní nájemníci se stanou 

členy družstva. Podrobnosti o výhodách 
a nevýhodách jednotlivých způsobů vlastnictví 
budou uvedeny na informativní schůzce, která 
se uskuteční v pondělí 17. 5. 2004 od 16.00 
hodin v kulturním domě. Všichni zúčastnění 
se na ní mimo jiné dozví podrobnosti 
o podmínkách prodeje, splatnosti kupní ceny, 
procesu privatizace a způsobu zafi nancování 
kupní ceny bytu.

(šp)

Nový dům
s 28 byty

 Koncem dubna 2004 byla schválena 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 
stavbu dalšího domu v Krásné Lípě. Objekt, 
který bude dokončen nejdéle do dvou let, 
vyroste v prostoru bývalého bikrosového 
hřiště. Státní dotace ve výši 22,4 mil. Kč 
pokryje téměř  90 % nákladů na stavbu 
domu. Samotné Město přijde výstavba domu 
s dvaceti osmi bytovými jednotkami na 3 
mil. Kč.  Stavební práce se zahájí v průběhu 
měsíce června. O přidělení státní dotace 
byl mezi městy obrovský zájem. Ze 190 mil. 
Kč vyčleněných pro celou Českou republiku 
uspěly z Ústeckého kraje jen dvě žádosti.

(mrk)

Krásnolipské 
učiliště kupuje 

podnikatel
 Již několik let nefungující objekt SOU, 
OU a učiliště v Křižíkově ulici kupuje místní 
podnikatel Antonín Spurný. O koupi tohoto 
areálu od státu usiloval zhruba 12 let! 
Neúspěšně. Stát nedávno převedl zničené 
objekty na Ústecký kraj a ten se je snaží prodat. 
Stejný osud má i druhé učiliště v Zahradách.  
To je dosud  v majetku Ústeckého kraje, který 
stále ještě hledá vhodného kupce. V souvislosti 
s tímto prodejem starosta opakovaně jedná 
se zástupci hejtmana a krajskými úředníky 
a žádá o zvýšenou pozornost při výběru kupce 
se seriózními úmysly. Zároveň starosta města  
oslovil zástupce místních politických stran, 
aby v této záležitosti intervenovaly i u svých 
zástupců v krajském zastupitelstvu. ČSSD 
a KSČM jich mají v krajském zastupitelstvu 
většinu.

(šp)

Národní park České Švýcarsko - Kniha roku 2003
Ve čtvrtek 22. 4. 2004 proběhlo v Praze 
slavnostní  vyhlášení 39. ročníku soutěže 
Nejkrásnější česká kniha roku. Hlavní cenu 
v kategorii vynikající polygrafi cké zpracování 
získala kniha Václava Sojky a Zdeňka Patzelta  
„Národní park České Švýcarsko“. Roku 2003 ji 

vydala obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko ve spolupráci s tiskárnou Libertas, 
a.s. Praha. Cenu v barokním sálu Památníku 
národního písemnictví na pražském Strahově 
převzal fotograf Václav Sojka, ředitel České 
Švýcarsko, o. p. s. Marek Mráz a ředitelka 

tiskárny Libertas Eva Svobodová. Vítězné 
knihy poputují dále na mezinárodní soutěž 
o nejkrásnější  knihu na knižní veletrh do 
Lipska.
Publikace je zasvěcena krajině Národního 

pokračování na straně 2
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Hvězdicová jízda opět
v Krásné Lípě

parku České Švýcarsko a vznikla za přispění 
společnosti Appian Group a.s., Canon 
a AZ SANACE. „Kniha roku 2003 je nejen  
reprezentativní publikací dvou vynikajících 
fotografů krajiny Českého Švýcarska V. Sojky 
a Z. Patzelta, ale i vyvrcholením dosavadní 
vydavatelské činnosti obecně prospěšné 
společnosti České Švýcarsko, jež realizuje 
projekty v oblasti pozitivní propagace 
životního prostředí v regionu České Švýcarsko,“ 
připomíná Marek Mráz, ředitel o. p. s. České 
Švýcarsko. Do soutěže bylo navrženo 157 knih 
z 80 nakladatelství. Rozděleny byly ceny v pěti 
hlavních kategoriích. Oceněná publikace je 
k dostání v Informačním středisku Národního 
parku České Švýcarsko na Křinickém náměstí 
v Krásné Lípě.                (vik)

pokračování ze strany 1

Novinky 
z informačního 

střediska
 Od 1. 5. 2004 můžete navštívit nově 
otevřenou Galerii Českého Švýcarska 
v budově na Křinickém náměstí v Krásné 
Lípě. Nový výstavní prostor otevřela přehlídka 
velkoformátových fotografi í Václava Sojky 
a Zdeňka Patzelta. Přístupná je k vidění sedm 
dnů v týdnu, od 8.30 do 17.00 hod.
 Novou turistickou sezónu zahájila na 
první máj informační střediska Správy 
Národního parku České Švýcarsko. Kromě již 
existujících informačních středisek v Krásné 
Lípě, Jetřichovicích a Saule u Dolní Chřibské 
bylo nově zpřístupněno čtvrté IS - v Hřensku. 
Návštěvníkům nabídne nejen obvyklé služby, 
ale i expozici věnovanou geologii, skalám 
a historii horolezectví v Českém Švýcarsku. 
Slavnostní otevření Informačního střediska 
v Hřensku se odehraje při příležitosti Dne 
národních parků 22. 5. 2004.           (vik)

Město plné 
květin - 2004

 Rada města Krásná Lípa  schválila 15. 
4. 2004 nová pravidla soutěže „Město plné 
květin“. Proč nová pravidla? V minulých 
letech se soutěže zúčastňovalo čím dál tím 
méně občanů, navíc stále stejných jmen. 
Změny spočívají ve způsobu, jakým se 
může občan stát účastníkem soutěže. Na 
rozdíl od minulých ročníků, nebudou se do 
soutěže přihlašovat soutěžící sami na základě 
přihlášky, ale budou nominováni svými 
spoluobčany prostřednictvím anketního lísku. 
Ten bude k dispozici na městském úřadě, 
v informačním středisku a ve Vikýři. 
 Pokud se vám při procházce po našem 
městě zalíbí některé z oken, balkonů či 
předzahrádek, můžete po vyplnění anketního 
lístku přihlásit majitele takto vyzdobeného 
objektu do soutěže. Po obdržení anketního 
lístku budou pořízeny fotografi e předzahrádky, 
oken nebo balkonu a poté Komise cestovního 
ruchu Rady města vybere tři opravdu 
nejkrásnější, jejichž vlastníci budou odměněni 
fi nanční částkou až do výše 3 000 Kč. Ani 
ti, kteří anketní lístky odevzdají, nepřijdou 
zkrátka! Lístky se slosují a vylosovaní občané 
obdrží drobné dárky. Stejně jako u ostatních 
aktivit města, nebudou do soutěže zařazeni ti 
občané, kteří mají jakékoli závazky vůči městu, 
ať už dluhy nebo nesplněné ohlašovací 
povinnosti apod. Lístky můžete odevzdat na 
městském úřadě či informačním středisku. 
Soutěž bude probíhat v termínu od 15. 6. 
2004 do 30. 8. 2004.      Zuzana Mausová

Státní sociální 
podpora prochází 

změnami
 Od 1. 5. 2004 došlo ke změnám na 
pracovištích Státní sociální podpory. Pracoviště 
SSP v Rumburku, které sídlilo U Parku 336, 
Rumburk, je od 1. 5. 2004 přestěhováno do 
budovy Úřadu Práce Děčín, pobočka Rumburk, 
Lužické náměstí 120/11, tel. 412 332848. 
Úřední hodiny se nezměnily: pondělí a středa 
8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek není úředním 
dnem, pátek 8:00 - 12:00 hod

Jan Nykodým a Bc. Petra Votavová,
Úřad Práce Děčín, pobočka Rumburk

Krásnolipské 
Requiem f moll

 „Město Krásná Lípa se těší výborné pověsti 
za nasazení, s nímž se věnuje péči o hudbu 
a zpěváky. Existuje zde pět mužských, 
ženských a smíšených pěveckých spolků.“ Tolik 
citace ze starých knih z počátku 20. století. 
Že hudba zajímá Krásnolipany do dnešních 
časů, víme. Novinkou možná bude projekt, 
který připravuje vedoucí souboru Capella 
Adjuvantes Igor Heinz.
Ve spolupráci s hudebníky ze Šluknovského 
výběžku, sborem Mozartina z italského 
městečka Paularo u Benátek a sborem 
Cecilia ze Sebnitz připravuje tzv. „obnovenu 
premiéru“ Requiem f moll. Jeho autor, Tadeáš 
Palme (1765-1836) žil a pracoval v Krásné 
Lípě. Současníky byl oceňován jako výborný 
učitel a skladatel.
Velkolepý hudební projekt by se měl uskutečnit 
v roce 2006 v Krásné Lípě na počest 170. 
výročí skladatelova úmrtí. Už o rok dříve, 
během oslav 135. výročí povýšení na 
město, by v Krásné Lípě mohla zaznít část 
Requiem F mol. K naplnění tohoto přání stačí 
jediné. Podaří se dát dohromady dostatečný 
počet hudebníků? Co největší počet by jich 
samozřejmě měl pocházet z Krásné Lípy.
 Vedoucí souboru Capella Adjuvantes 
Igor Heinz zapůjčí muzikantům k okopírování 
REQUIEM f moll od Thaddeuse Palmeho. 
A to jak partituru pro sbor, tak jednotlivé 
orchestrální hlasy, aby se s nimi hudebníci 
a zpěváci mohli doma seznámit. Kdo by chtěl 
poznat Requiem f moll dříve, má možnost při 
zkoušce souboru Capella Adjuvantes každou 
neděli od 17.30-19.00 hod v Muzeu Rumburk. 
Dotazy zasílejte na e-mail: i.heinz@seznam.
cz, dopoledne a večer po 21.00 hod na 
tel. 412 333 498, mobil 602 966 044 nebo 
písemně: Městské muzeum, Vraní 10, 408 01 
Rumburk.      (mrk)

UPOZORNĚNÍ
 Další svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 17. 5. 2004 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 20. 5. 
2004 v Krásné Lípě.

 Od soboty 15. 5. 2004 začíná v areálu 
Technických služeb Krásná Lípa ordinovat 
veterinární lékař MVDr. Horáček. Od tohoto 
data bude přítomen každou sobotu mezi 
15-16 hod. 

 V sobotu 15. 5. 2004 se koná tradiční 
sportovní a kulturní událost Šluknovského 
výběžku - Hvězdicová jízda. Jedná se 
o jubilejní pátý ročník jízdy na kole z různých 
směrů  do jednoho cíle v česko-saském 
pohraničí, kterým je letos Krásná Lípa. Dojezd 
cyklistů na Křinické náměstí je plánován na 
13.00 hod, kdy začne bohatý doprovodný 
program. Smyslem akce je zábavnou formou 
umožnit setkání českých a německých 
občanů i komunálních politiků ze tří desítek 
obcí a oživit dění v pohraničí. Zároveň je 
příležitostí překonat skutečné i reálné hranice 
mezi lidmi. 
 Jubilejní ročník Hvězdicové jízdy bude 
zřejmě výjimečný počtem účastníků. „Těší 
nás, že se hostitelem 5. ročníku Hvězdicové 
jízdy stane opět Krásná Lípa, kde celá tradice 
začala. Oproti zhruba třem stovkám cyklistů 
z počátků akce se očekává, že jich do 

Krásné Lípy přijede více než tisíc,“ vysvětluje 
místostarostka Krásné Lípy Hana Volfová. 
Na účastníky akce podle ní čeká slavnostní 
zahájení, občerstvení, hry, soutěže, vystoupení 
folklorních souborů a posezení při hudbě. 
K vidění bude i výstava historických fotografi í 
a pohlednic z Krásné Lípy a okolí. Uspořádání 
akce fi nančně podpořil Česko-německý fond 
budoucnosti. 
 První ročník Hvězdicové jízdy měl v květnu 
2000 cíl v Krásné Lípě. Další ročníky pak hostil 
Šluknov (2001), Velký Šenov (2002) a Staré 
Křečany (2003). „Akci od samého vzniku 
zajišťovala Společnost pro trvale udržitelný rozvoj 
Šluknovska z Lipové (TUR) spolu s partnerským 
Spolkem na rozvoj regionu „Horní Mandava/
prameny Sprévy“ z Eibau. Vždy samozřejmě 
ve spolupráci s příslušným městem nebo 
obcí,“ vysvětluje spoluzakladatelka akce 
a členka TUR Eva Šípová a dodává: „Z akce 
se vytvořila tradice, o čemž jsme na začátku 
snili.“ Wolfgang Tröger ze Spolku na rozvoj 
regionu „Horní Mandava/prameny Sprévy“ ji 
doplňuje: „Obyvatelé z obou stran hranice tak 
již daleko dříve před vstupem do EU ukazovali 
svoji snahu o společný rozvoj regionu.“ 

(mrk)
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Zkrátka
 Od roku 1996 město hospodaří se svými 
penězi a majetkem bez větších výhrad. Ke 
stejnému výsledku dospěla i společnost 
AUDIT&CONSULTING, která v uplynulých 
týdnech přezkoumala hospodaření města 
za rok 2003 a  vyslovila hodnocení: „Bez 
nedostatků“.

 Zkušební provoz zahájil 1. 5. 2004 nový 
sportovní areál. První zatěžkávací zkouškou pro 
něj bude volejbalový turnaj Pohár osvobození, 
který se uskuteční v sobotu 8. 5. 2004. 
Slavnostní otevření se plánuje na druhou 
polovinu května.

 Do Sdružení obcí pro zlepšení 
vodohospodářských poměrů Šluknovského 
výběžku by spolu s Krásnou Lípou mělo 
vstoupit i dalších až 12 měst Šluknovského 
výběžku. Města by tak mohla společně usilovat 
o dotaci cca 80 % z celkových nákladů až  700 
mil. Kč z kohezního fondu Evropské unie. Ty by 
následně využila k dalšímu rozšíření kanalizace 
a obnově čistíren odpadních vod, případně 
i rekonstrukci vodovodů.

 Stříbrný smrk v parku před městským 
úřadem, který stojí v trase kanalizace, možná 
nakonec přeci jen nebude pokácen. Ačkoli 
zastupitelé schválili těsnou většinou případné 
pokácení smrku s fi nanční náhradou 75 
tis. Kč, po osobní intervenci starosty města 
u ředitele dodavatelské fi rmy VHS došlo ke 
změně. Dodavatel stavby se totiž pokusí 
použít ruční techniky k položení kanalizace na 
zhruba třinácti metrovém úseku, který vede 
právě pod kořenovým systémem stromu. 
Pokud bude muset nakonec strom přeci jen 
kanalizaci ustoupit, bude městu uhrazena 
náhrada ve výši 75 tis. Kč, která bude použita 
na výsadbu nové zeleně ve městě.

 Areál bývalého Bonexu - barvírna 
a výtopna je opět na prodej. Rozhodl tak soud, 
který neuznal předchozí pochybné převody 
a majetek zařadil do konkurzu. Veřejnou soutěž 
na uzavření kupní smlouvy na tyto nemovitosti 
vyhlásil správce konkursní podstaty. Město do 
svého vlastnictví odkoupí několik pozemků za 
odhadní cenu. Co bude s kotelnou a celým 
areálem a kdo je koupí je nyní velká otázka.

 Pět nových úředních tabulí najdou 
krásnolipští obyvatelé na budově v Masarykově 
ulici č. 2, u bankomatu České. spořitelny. 
Lidé zde najdou všechny potřebné informace 
z městského úřadu. Nové úřední vývěsky 
se městský úřad rozhodl rozšířit z důvodu 
lepší přístupnosti i ve večerních hodinách 
a o víkendu, kdy je budova úřadu uzavřena. 
Nové vývěsky jsou osvětleny.

 Krásnolipský folklorní soubor Lužičan získal 
dotaci z Programu podpory regionální kulturní 
a divadelní činnosti na rok 2004 Ústeckého kraje 
na uspořádání II. Mezinárodního folklorního 
festivalu Tolštejnského panství v Krásné Lípě. 
Folklorní festival se uskuteční 11.-13. 6. 2004 
a záštitu nad ním převzal hejtman Ústeckého 
kraje Jiří Šulc.

 Po vztyčení máje 30. 4. 2004 zahráli, 
zazpívali a zatancovali členové souborů 
Lužičan a Křiničánek. Poté se všichni odebrali 
k připravené hranici, aby se pustily do pálení 
čarodějnic. 

Kino Krásná Lípa - květen 2004
Pondělí 10. 5. 2004 GOTHIKA od 18:00 hod

„Nevěřím na duchy. Ale duchové věří na mě.“  HALLE BERRYOVÁ trpí mezi zdmi blázince 
v duchařském thrilleru. 97 min. Mládeži nepřístupno. Vstupné 50 Kč.

Středa 12. 5. 2004 KRAJINA STŘELCŮ od 18:00 hod

Pro dva volné honáky a zparchaňtělého rančera je i tahle velká země příliš malá. Vrací 
se starý dobrý western a KEVIN COSTNER je znovu na koni. 142 min. Vhodný od 12-ti  let. 
Vstupné 50 Kč.

Pondělí 17. 5. 2004 LIDSKÁ SKVRNA od 18:00 hod

ANTHONY HOPKINS a NICOLE KIDMANOVÁ mezi realitou, fobiemi, traumaty a tichou labutí 
písní. 105 min. Mládeži nepřístupno. Vstupné 50 Kč.

Středa 19. 5. 2004 VÝPLATA od 18:00 hod

JOHN WOO zapomíná na akci a režíruje BENA AFFLECKA ve sci-fi  thrilleru o mazání 
paměti a předvídaní budoucnosti. 129 min. Vhodný od 12-ti  let. Vstupné
50 Kč.

po - pá so - ne, sv., 
prázdniny

sportovní 
areál 13:00 - 21:00 9:00 - 21:00

Hauserka 13:00 - 21:00 9:00 - 21.00

tělocvična 16:00 - 21.00 9:00 - 21:00

Sportovní areál
Českého Švýcarska

 Přijďte si vychutnat hokejové mistrovství 
světa na velkém plátně v kině v Krásné Lípě. 
Připraveno je promítání semifi nále v sobotu 
8. 5. 2004 od 16.15 hod a od 20.15 hod 
a boje o třetí místo a fi nále v neděli 9. 5. 
2004 od 16.15 hod a od 20.15 hod. Vstupné 
na jedno promítání je 10 Kč.

 V neděli 9. 5. 2004 od 14.00 hod se 
u příležitosti Dne matek pořádá v Kulturním 
domě v Krásné Lípě společenský program 
s módní přehlídkou, recitací, sólovým 
vystoupením Zpěváčka Tolštejnského panství 
a dětským tanečním vystoupením.

 Zajímají vás novinky v ochraně přírody 
v regionu? Přijměte v neděli 9. 5. 2004 
pozvání Správy CHKO Lužické hory do obce 
Doubice. Sraz účastníků je v 10.00 hodin před 
Obecním úřadem v Doubici. Po představení 
nově vyhlašované přírodní rezervace 
Spravedlnost bude následovat přírodovědná 
vycházka na vrch Spravedlnost.

 Ve čtvrtek 13. 5. 2004 od 17.30 hod se 
v obřadní síni Městského úřadu v Krásné 
Lípě uskuteční koncert vážné hudby Heleny 
Doudové z Krásné Lípy. 

 Kulturní dům hostí ve dnech 21.5.-22.5.2004 
Krajský festival dětského sborového zpěvu 
„Krásná Lípa 2004“. Festival pořádá dětský 
pěvecký sbor Lipka. 

Pozvánka

Akce pro veřejnost v Národním 
parku České Švýcarsko

Sobota 15. 5. 2004, 10.00 hodin, Jetřichovice
LESNICKÁ EXKURSE - exkurse zaměřená na 
problematiku nepůvodních dřevin

Pátek 21. 5. 2004, 10.00 hodin
DEN NÁRODNÍCH PARKŮ - slavnostní otevření 
nového informačního střediska Hřensko

Zápis do 
mateřských škol
 Zápis do mateřských škol Masarykova 
a Smetanova se koná 19. a 20. 5. 2004 od 
10.00-15.00 hod v mateřské škole Masarykova. 
Mateřské školy nabízejí příjemné prostředí, zájmo-
vé kroužky, výlety, soutěže, besídky, předplavecký 
výcvik, divadelní představení a mnoho jiných 
akcí. Sami se můžete přesvědčit během Dne 
otevřených dveří ve středu 12. 5. 2004.

Pátý ročník výtvarné a fotografi cké soutěže 
„Náš Národní park České Švýcarsko“

 Rádi se procházíte přírodou s fotoaparátem 
v ruce, nebo se necháváte inspirovat životem 
rostlin a zvířat při malování či kreslení? Tak 
právě vám je určena výtvarná a fotografi cká 
soutěž: „Náš Národní park České Švýcarsko“, 

kterou letos již po páté vyhlašuje obecně 
prospěšná společnost České Švýcarsko 
společně se Správou Národního parku České 
Švýcarsko a ČSOP Tilia. Pro fotografi ckou část 
soutěže bylo vybráno volnější téma: „České 
Švýcarsko v proměnách ročních období.“ 
Tématem výtvarné části soutěže je „Život 
u vody“. 
 Svá dílka posílejte do  25. 10. 2004 
na adresu Správy Národního parku České 
Švýcarsko. Generálním sponzorem letošního 
ročníku je společnost: Appian Group – hlavní 
partner Národního parku České Švýcarsko.
Bližší informace na tel.: 412 354 048, 
608 405 055, vrtilkova@ceskesvycarsko.cz,
r.nagel@npcs.cz, www.ceskesvycarsko.cz

Jarmila Vrtílková, České Švýcarsko o. p. s.
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O pohár Českého Švýcarska bojovali řecko-
římští zápasníci z České a Německé republiky.

Nová mapa Krásnolipska
 V roce 1996 vydal Klub českých turistů 
Krásná Lípa za fi nančního přispění Města 
Krásná Lípa a fi rmy Pharming Zahrady turis-
tickou mapu 1:25 000. Protože v té době na 
trhu obdobná mapa nebyla, byl o ni velký 
zájem a KČT byl nucen udělat několik dotisků. 
Pro přetrvávající zájem turistické veřejnosti 
bylo v roce 2000 Klubem rozhodnuto 
o druhém vydání mapy. Následovalo období 
shromažďování nových informací i zajištění 
fi nančních prostředků. Pokud fi rma PrintActi-
ve, s.r.o. dodrží smluvený termín, v době, kdy 
budete číst tyto řádky, budete mít možnost si 
zakoupit na informačních střediscích NP 
Českého Švýcarska a v provozovnách poskytu-
jících služby turistům, druhé vydání mapy Krás-
nolipsko. Zde je nutno počítat s tím, že cena 
mapy bude o něco vyšší než doporučená. 
Za cenu doporučenou lze mapu získat na 
akcích KČT Krásná Lípa, na rozhledně Vlčí 
Hora a osobním odběrem u hlavního distri-
butora (kontakt: Karel Hanousek, Nemocniční 
1090/4,407 46 Krásná Lípa). Na této adrese 
je možno mapu i objednat, zájemci bude 
zaslána, je ale nutno počítat  s poštovným. 
 Mapové podklady pro Mapu Krásnolips-
ka 1:25 000 zpracovala Geodezie ČS a.s. 
z České Lípy. Vlastivědně- turistickou náplň 
obstarali členové KČT Krásná Lípa, perokres-
by jsou od Miroslava Vaise, zpracování a tisk 
zajistila fi rma PrinActive. Mapa byla vydána 

ve spolupráci s Tolštejnským panstvím a za 
fi nančního přispění Petra Špůra. V druhém vy-
dání mapy, které vychází téměř po šesti le-
tech, došlo k téměř dvěma stovkám různých 
oprav doplňkům a aktualizacím. Mapa je 
moderně opatřena souřadnicemi, tudíž se 
dá používat s navigačním přístrojem GPS - 
Globální polohovací systém. V mapě Krás-
nolipska byly doplněny značené cesty. Nově 
je popsán jediný okresní mezinárodní okruh 
IVV, a přibyly cyklistické turistické trasy. Jak do 
mapy, tak do mapového klíče byly doplněny 
topografi cké značky. V mapě jsou vyznačeny 
hranice NP ČŠ, CHKO Labské pískovce, 
CHKO Lužické hory a rozvodí moří. Též byla 
přepracována a aktualizována vlastivědně-tu-
ristická část. Novou grafi ckou podobu získa-
ly výhledové růžice i titulní strana. Vzhledem 
k omezeným fi nančním možnostem Klubu 
vyjde mapa pouze v 3 000 nákladu. 
 Jako naprostou novinku připravuje klub KČT 
vydání  „Dvojčete“. Turista zakoupením tohoto 
produktu získá v dvojitém pouzdře ještě druhou 
pracovní mapu, která bude vhodná k různému 
zakreslování a zapisování poznatků. Pro lepší 
přehlednost bude tato mapa bez vrstevnic. Vz-
hledem ke sponzorskému daru zaplatí zájemce 
pouze výrobní cenu. Autoři mapy přejí všem 
turistům, aby jim mapa byla dobrým rádcem 
na cestách našim krásným krajem.

Václav Hieke, KČT Krásná Lípa

Poděkování
 Pořadatelé akce „Den Země“ děkují za 
vstřícnou pomoc při jarním úklidu Křinice 
členům rómskému sdružení Čačipen, oddílu 
Ranger, Ekoklubu Ledumka, Spolku přátel  
Národního parku České Švýcarsko, členům 
oddílu Brontosaurus z Ústí nad Labem 
i občanům Krásné Lípy. Třicet pět účastníků 
akce uklidilo 17. 4. 2004 celý tok Křinice 
od místa, kde vtéká do Krásné Lípy, až 
k první továrně po proudu. Naplnili téměř 
20 pytlů všemožným odpadem - kočárkem, 
pneumatikou, odpadky, které někdo vyhodil 
z auto rovnou do Křinice, igelitem, rozbitými 
láhvemi. Všem, kdo uklízeli, patří velký dík, 
protože teď již další kousek  naší říčky 
nevypadá jako skládka.   (jj, dš)

Připravuje se
sobota 8. 5. 2004
Bleskový turnaj v šachu „Pohár osvobození“, 
v kulturním domě pořádá TJ šachy
sobota a neděle 15. 5.-16. 5. 2004
Šluknovský pohár rybářů pro dospělé a mládež, 
pořádá Český rybářský svaz
neděle 16. 5. 2004
Střelecký závod Sportka na Střelnici v Krásné 
Lípě, pořádá Střelecký spolek Rumburk
sobota 22. 5. 2004
Okresní soutěž v odbíjené mužů,
pořádá TJ odbíjená
sobota 22. 5. 2004
- Výlet po cyklostezce Jiříkov - Rožany, 
připravuje KČT Krásná Lípa

WEST SIDE STORY 14. 5. 2004  pátek 610,-
NOC NA KARLŠTEJN  18. 6. 2004  pátek 770,-
Uvedené ceny zahrnují dopravu a vstupenku na p edstavení 
Relaxa ní víkend pro ženy 14.–16. 5. 2004 2260,-
Doprava autobusem, ubytování s polopenzí, cvi ení, bazén, p ednášky.  
Podrobné informace a široká nabídka letních dovolených  
i last minute na  Vás eká v kancelá i C.K.POHODA, s.r.o., 
Národní 3003, 407 47 Varnsdorf, tel/fax: 412 331 300, e-mail: info@ckpohoda.cz

Pozor změna!
 Nově je zavedeno objednávání 
k vyšetření a ošetření v ordinaci odborného 
ženského lékaře MUDr. Martiny Jeníkové
(Lesní 3013, Varnsdorf)

Jak? ústně, telefonicky 412 372 370
Kde? v ordinaci u zdravotní sestry

Kdy? denně během ordinačních hodin
Bez objednání pouze akutní ošetření.

Okresní správa sociálního 
zabezpečení Děčín

 oznamuje všem svým klientům ve 
Šluknovském výběžku následující změnu. 
Stávající odloučené pracoviště lékařské 
posudkové služby včetně kontaktního pracoviště 
oddělení nemocenského a důchodového 
pojištění je od 3. 5. 2004 přestěhováno 
z budovy úřadu práce do objektu čp. 336 
v ulici U Parku v Rumburku (bývalé pracoviště 
okrasního úřadu). Nové telefonní spojení: 
412 354180

Jan Nykodým a Bc. Petra Votavová,
Úřad Práce Děčín, pobočka Rumburk

inzerce

Po uzávěrce
Podle posledních informací byla májka od-
cizena v ranních sobotních hodinách krás-
nolipskou mládeží a odnesena za T-klub.
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I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Úkoly z 10. zasedání ZM
Usnesení RM č. 34 - 01
RM projednala průběh a jednání 10. zasedání 
ZM a ukládá:
a) odboru správy majetku města
- zajistit průzkum zájmu o koupě bytů v pane-

lové výstavbě dle schválených zásad
b) odboru technických služeb
- opravit svodnice cesty na Sněžnou
- dokončit dětské hřiště na sídlišti - pastelky
- odklidit střepy u objektu Kyjov 37
- odstranit suché větve na stromech u křížku 

v Krásném Buku
- ocenit prořezání stromů na sídlišti u rybníčků
- uklidit p.p.č. 588, k.ú. Krásná Lípa, a p.p.č. 

589, k.ú. Krásná Lípa
c) Vladimíře Doškové
- projednat přístup nájemníků do objek-

tu Pražská 37 v případě prodeje pozemku 
p.p.č. 395/1, k.ú. Krásná Lípa

- vyzvat majitele p.p.č. 404, k.ú. Krásná Lípa 
k jeho úklidu

d) Zuzaně Mausové
- předložit ZM průběh jednání ve věci parkoviště 

na Sněžné
- vyzvat majitele objektu Kyjov 37 k zajištění 

objektu

2. 28 bytových jednotek - realizace
Usnesení RM č. 34 - 02
RM bere na vědomí sdělení Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu z „Programu výstavby podporovaných 
bytů v roce 2004“ ve výši 22,4 mil. Kč (v letech 
2004 - 2006) a schvaluje SOD č. 2004/11/14-
165 mezi firmou Demos, s.r.o. Krásná Lípa 
a Městem Krásná Lípa na realizaci díla „Obytný 
dům s 28 bytovými jednotkami, Krásná Lípa“. 

3. 28 bytových jednotek, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 34 - 03
RM schvaluje zpracování PD - statika k realizaci 
stavby „Obytný dům s 28 bytovými jednotkami, 
Krásná Lípa“ dle nabídky Ing. J. Talacka, Ústí n. 
L. v ceně do 28 tis. Kč vč. DPH.

4. Příprava Projektu Centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 34 - 04
RM bere na vědomí informace starosty města 
o přípravě podkladových materiálů Projek-
tu Centrum Českého Švýcarska a schvaluje 
předběžné rozdělení zpracovatelů úprav jednot-
livých dokumentů nutných pro podání žádosti 
o dotaci v rámci Společného regionálního 
operačního programu ČR financovaného 
z prostředků Evropské unie a ČR. 

II. DOŠLÁ POŠTA
1. Byty
Usnesení RM č. 34 - 05
RM schvaluje pronájem bytu č. 4 Kyjovská 
625/53, Krásná Lípa Jiřímu Répášimu, bytem 
Kyjovská 625/53, Krásná Lípa za těchto pod-
mínek:
1. Jmenovaný uhradí veškeré dluhy po zemřelém 

Františku Novotném.
2. Jmenovaný uhradí závazky vůči městu.

Usnesení RM č. 34 - 06
RM schvaluje pronájem bytu č. 6 Frindova 
979/4, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1) Dohnalová Lenka bytem Štursova 442/2, Krás-

ná Lípa
2) Smolová Dana bytem 1137/6, Krásná Lípa
3) Doudová Helena, El. Krásnohorské 57, Krásná 

Lípa
Případné opravy a úpravy si nájemník provede 
na vlastní náklady.

2. Vnitřní komunikační systém
Usnesení RM č. 34 - 07
RM schvaluje přiloženou nabídku firmy APIS 
Nový Bor spol. s r. o. na zpracování PD pro SP 
vč. jeho obstarání a realizační PD pro „Vnitřní 
komunikační systém města Krásná Lípa“.

3. Žádost o finanční příspěvek na akci
Usnesení RM č. 34 - 08
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
z rezervy RM(bod č. 5 pravidel pro přidělování 
finančních příspěvků na podporu kulturní a spor-

tovní činnosti) pro šachový oddíl TJ Krásná Lípa 
na šachový turnaj Open České Švýcarsko , 
konaný ve dnech  5. - 11.7. 2004  ve výši 
4000 Kč .

III. RŮZNÉ
1. Obnovitelné zdroje vytápění
Usnesení RM č. 34 - 09
RM schvaluje zpracování projektové dokumen-
tace na řešení ekologického způsobu získávání 
energie (vytápění, ohřev TUV, chlazení) Infocentra 
Českého Švýcarska a na základě předložených 
nabídek schvaluje zpracovatelem PD firmu VEN-
TOS - Ing.Petr Hanek, Rumburk. 

2. Obrubníky na chodnících
Usnesení RM č. 34 - 10
RM schvaluje přesazení příp. osazení nových  
obrubníků a úpravy části chodníků podél 
některých krajských komunikací před jejich as-
faltováním dle předložených nabídek.

3. Příprava výstavby kanalizace 2. etapy
Usnesení RM č. 34 - 11
RM schvaluje zpracování PD a zajištění vydání 
Stavebního povolení na 2.etapu výstavby ka-
nalizace ve městě a na základě předložených 
nabídek schvaluje zpracovatelem firmu 
Ing. Stanislav Zahradník, U Černého dolu 575/4, 
Liberec za částku 360 tis.Kč a schvaluje podání 
žádosti o dotaci z fondu na obnovu kraje. 

4. Tělocvična a sportovní areál
Usnesení RM č. 34 - 12
RM schvaluje osazení redukčních ventilů do 
přívodů vody pro objekt tělocvičny a sportovní 
areál za cenu do 15 tis. Kč vč. DPH.

5. Provozní řád sportovišť
Usnesení RM č. 34 - 13
RM schvaluje Provozní řád sportovišť Města Krás-
ná Lípa dle předloženého návrhu.

6. Sportovní areál - bar
Usnesení RM č. 34 - 14
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění 
činnosti prodeje občerstvení ve sportovním 
areálu s příspěvkovou organizací Základní škola 
Krásná Lípa, okres Děčín.

7. Výpůjčka hřiště
Usnesení RM č. 34 - 15
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce s TJ Krásná 
Lípa na hřiště volejbalu ve sportovním areálu 
dle předloženého návrhu.

8. Nebytové prostory
Usnesení RM č. 34 - 16
RM projednala připomínky Romana Kováře 
a schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Krás-
ná Lípa a Romanem Kovářem, IČ: 41339711, 
Růžová 1522/2d, Rumburk a Soňou Kovářovou, 
IČ: 46043039, dle předloženého návrhu na ne-
bytový prostor v objektu Křinické náměstí 6/11. 

Usnesení RM č. 34 - 17
RM schvaluje použití znaku města Krásná Lípa na 
kartičkách videopůjčovny, kterou bude provozo-
vat Soňa Kovářová, IČ: 46043039, v nebytovém 
prostoru objektu Křinické náměstí 6/11.

Usnesení RM č. 34 - 18
RM schvaluje zápočet zbylé pohledávky ve výši 
17.400,- Kč za nájemné nebytového prostoru 
v objektu Pražská 506/6 s vloženými prostředky 
dle předávacího protokolu, Petru Dvořákovi by-
tem V. Kováře 227/45, Rumburk.

Usnesení RM č. 34 - 19
RM ruší usnesení RM č. 30-03 a 31-01  
z důvodu přehodnocení podmínek pronájmu 
dle doporučení právního zástupce města.

Usnesení RM č. 34 - 20
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor v suterénu objektu Masarykova 246/6, 
Krásná Lípa Obecně prospěšné společnosti 
České Švýcarsko se sídlem Pražská 457/52, 
Krásná Lípa.

Usnesení RM č. 34 - 21
RM schvaluje nabídku o.p.s. České Švýcarsko 

na zřízení galerie Českého Švýcarska v objektu 
Křinické náměstí 255/5 z prostředků poskytnutých 
Appian Group, a.s. ve výši 350 tis.Kč. 
RM schvaluje smlouvu o pronájmu předmětných 
nebytových prostor Obecně prospěšné 
společnosti České Švýcarsko na dobu 6 let,  za 
předpokladu provedení stavebních úprav pros-
tor a provozování galerie.
RM schvaluje příspěvek pro o.p.s. České 
Švýcarsko ve výši 70 tis.Kč jako podíl na úpra-
vách nebytových prostor Křinické náměstí 255/5, 
v souladu s usnesením ZM č. 10 - 41/2004. 

9. Byty
Usnesení RM č. 34 - 22
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě 
č.2000/25/18-109 uzavřené mezi Městem 
Krásná Lípa a Michaelou Appeltovou bytem 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Dodatkem 
bude prodloužena nájemní smlouva na byt č. 
36. Nemocniční 1137/6.

10. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM č. 34 - 23
RM uděluje souhlas Jaroslavě Kaškové a Ja-
romíru Kaškovi, Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa 
k přihlášení trvalého pobytu pro syna Jaromíra 
Kašku trvale bytem Resslerova 26, Děčín IV.

11. Dodatek č.4 ke smlouvě na zajištění sběru, 
svozu, využití a odstranění komunálního odpadu
Usnesení RM č. 34 - 24
RM schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě na zajištění 
sběru, svozu, využití a odstranění komunálního 
odpadu č.2001/14/19-264 se společností Marius 
Pedersen, a.s., středisko MP Šluknov-Varnsdorf, 
zastoupený Mgr.Martinem Šimerdou, ředitelem 
divize MP a schvaluje úhradu dohodnuté částky 
ve výši  893.200,- Kč ve prospěch společnosti 
Marius Pedersen, a.s. v termínu do 30.4.2004.

12. Kupní smlouva o převodu majetku ERN na 
město
Usnesení RM č. 34 - 25
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s Regi-
onálním sdružením Euroregion Nisa, Liberec 
o převodu majetku ERN na Město Krásná 
Lípa.

13. Odprodej nepotřebného majetku
Usnesení RM č. 34 - 26
RM schvaluje odprodej nepotřebného majetku 
dle předloženého návrhu.

14. Odvolání člena KŠMTV
Usnesení RM č. 34- 27
RM schvaluje odvolání paní Marcely Ječné 
z komise školství mládeže a tělovýchovy na 
vlastní žádost.

15. Jmenování člena KŠMTV
Usnesení RM č. 34 - 28
RM schvaluje členkou komise školství, mládeže 
a tělovýchovy  slečnu Moniku  Krčmářovou,na 
návrh Základní kynologické organizace  Krásná 
Lípa

16. Kaple ve Vlčí Hoře
Usnesení RM č. 34 - 29
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pro-
jektu rekonstrukce kaple sv. Panny Marie Kar-
melské ve Vlčí Hoře a její další využití v oblasti 
cestovního ruchu. 

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- pohledávky k rozpočtovým příjmům 

k 31.3.2004
- dopis od Ústeckého kraje - využití areálů 

a objektů bývalých učilišť
- výzvy k údržbě objektů
- dopis od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve 

věci vyjádření odpory žádosti o dotaci na 
výstavbu 28 chráněných bytů

RM dále projednala zápis z jednání této komise:
- pro hospodaření s byty ze dne 26.4.2004
- školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 

20.4.2004
- sociálně právní ochrany dětí – řešení situ-

ace ve Studánecké 16, ze dne 21.4.2004

USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 29. 04. 2004.



příloha 6. května 2004

Usnesení ZM č. 10- 01/2004
ZM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů 9. zasedání ZM.

Usnesení ZM č. 10- 02/2004
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok 
2003 s těmito připomínkami: 
Jiří Vích - občasná kontrola zastávky na náměstí
Karel Beneš - pomoci s drzou mládeží sedící na parapetech drogerie.
Hana Volfová - informace o likvidaci ACHP - získání kontaktu na ma-
jitele.

Usnesení ZM č. 10- 03/2004
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření /Závěrečný účet/ města Krásná 
Lípa za rok 2003 v předloženém znění.

Usnesení ZM č. 10- 04/2004
ZM schvaluje prodej objektu č.p. 257, Pražská 3, se st.p.č. 280/2 k.ú. 
Krásná Lípa Olze Minaříkové, bytem Polní 732/18, Rumburk za cenu 
700 000,- Kč a následujících podmínek :
1) Objekt bude prodán vč. bytové jednotky, nebytového prostoru a je-
jich závazků, s uzavřením věcného břemene na umístění bankomatu.
2) Před podpisem kupní smlouvy žadatel uhradí kupní cenu v plné 
výši.

Usnesení ZM č. 10- 05/2004
ZM neschvaluje prodej objektu č.p. 257, Pražská 3, k.ú. Krásná Lípa 
Štefanu Kurucovi a Martě Kurucové oba bytem Pražská 276/10, Krásná 
Lípa z důvodu prodeje jinému žadateli.

Usnesení ZM č. 10- 06/2004
ZM neschvaluje účast ve veřejné obchodní soutěži na prodej p.p.č. 
1857/4, k.ú. Krásná Lípa ve vlastnictví státu ve správě PF ČR Děčín. 

Usnesení ZM č. 10- 07/2004
ZM na základě stanoviska manž. Peškových, Krásná Lípa, Krásný Buk 81 
k usnesení ZM č. 08-27/2003 ze dne 20.11.2003 o prodeji p.p.č. 273/1 
o výměře 13682 m2, k.ú. Krásný Buk schvaluje splátkový kalendář na 
úhradu kupní ceny s tím, že v květnu 2004 uhradí kupující 50.000,- Kč 
a zbývajících 80.000,- Kč při podpisu kupní smlouvy v termínu do 
31.12.2004.

Usnesení ZM č. 10- 08/2004
ZM schvaluje bezúplatný převod části p.p.č. 1786, k.ú. Krásná Lípa od 
firmy OCELOT International s.r.o. Krásná Lípa. Město Krásná Lípa uhradí 
veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení ZM č. 10- 09/2004
ZM neschvaluje prodej p.p.č. 2829/3 o výměře 786 m2, k.ú. Krás-
ná Lípa Janu a Janě Antálkovým bytem Krásná Lípa, Čapkova 519 
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.

Usnesení ZM č. 10- 10/2004
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 2053/1 o výměře 1554 m2, k.ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Pavlu Brušákovi, MUDr. Štěpánce 
Brušákové a Kateřině Brušákové, bytem Teplice, J. K. Tyla 1312/2 do 
doby prodeje zbývající části p.p.č. 2053/1, k.ú. Krásná Lípa, dle usne-
sení ZM č. 17-13/2003 ze dne 11.9.2003. 

Usnesení ZM č. 10- 11/2004
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 51, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Drahomíře Streitové, bytem Pleinfeld, Sonnestr. 1 z důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města.

Usnesení ZM č. 10- 12/2004
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 258/1 a části p.p.č. 258/2, vše 
k.ú. Krásná Lípa Tomáši Hejdukovi, bytem Krásná Lípa, Bendlova 9 
z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.

Usnesení ZM č. 10- 13/2004
ZM schvaluje prodej st.p.č. 74/1 o výměře 544 m2, p.p.č. 370 
o výměře 874 m2, p.p.č. 496/2 o výměře 144 m2 a p.p.č. 498/4 
o výměře 936 m2, vše k.ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Paulu 
Zellmanovi, bytem Praha 5, Zborovská 497/50 za cenu 124.900,- Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
 
Usnesení ZM č. 10- 14/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1347/2 o výměře 862 m2 a p.p.č. 1361 
o výměře 107 m2, vše k.ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Miros-
lavu a Jaroslavě Krákorovým, bytem Praha 1, Hellichova 16 za cenu 
32.805,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 10- 15/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 241/2 o výměře 340 m2, k.ú. Kyjov za 
účelem výstavby rekreačního objektu JUDr. Michaele Pretschové, 
bytem Varnsdorf, Západní 2731 za cenu 10.800,- Kč. Prodej bude 
realizován podle § 2 bod 8 Postupu ve věci prodeje a užívání nemo-
vitostí v majetku města. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.
 
Usnesení ZM č. 10- 16/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č.53/2 o výměře 916 m2, k.ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem výstavby rodinného domu za cenu 36.640,- Kč La-
dislavu Hájkovi, bytem Krásná Lípa, Vlčí Hora. Prodej bude realizován 
podle § 2 bod 8 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa, které se konalo dne 22. dubna  2004.
vlastnictví Města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.

Usnesení ZM č. 10- 17/2003
ZM uděluje souhlas s převodem p.p.č. 524/1 a st.p.č. 378, vše k.ú. 
Krásná Lípa Janě a Josefu Zemanovým, bytem Krásná Lípa, Školní 9 
na dceru Ivanu Bílkovou, bytem Krásná Lípa, Alšova 12.
 
Usnesení ZM č. 10- 18/2004
ZM na základě stanoviska manž. Čechových, Krásná Lípa, Varns-
dorfská 85 k usnesení ZM č. 09-31/2004 ze dne 19.2.2004 o prodeji 
p.p.č. 865/3 o výměře 1610 m2, k.ú. Krásná Lípa schvaluje splátkový 
kalendář na úhradu kupní ceny s tím, že při podpisu kupní smlouvy 
uhradí kupující 30.000,- Kč a zbývající částku do 12 měsíců ode dne 
podpisu kupní smlouvy (z důvodu prodeje větší výměry). Vklad do 
katastru nemovitostí bude proveden po úhradě celé částky.

Usnesení ZM č. 10- 19/2004
ZM ve smyslu usnesení ZM č. 08-19/2003 ze dne 20.11.2003 schvaluje 
zvýšení výměry prodávané části p.p.č. 557, k.ú. Krásná Lípa o 40 m2.
 
Usnesení ZM č. 10- 20/2004
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1076/2003 mezi Městem 
Krásná Lípa a Ústeckým krajem Ústí nad Labem o zřízení věcného 
břemene k p.p.č. 2989/2, k.ú. Krásná Lípa pro uložení přípojky plynu 
pro objekt Dětského domova v Krásné Lípě, kterým se ruší čl. VI. této 
smlouvy.

Usnesení ZM č. 10- 21/2004
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části 
p.p.č. 1691/1, k.ú. Krásná Lípa z důvodu zřízení přístupové komunikace 
k objektům v ul. Wolkerova. Smlouva bude uzavřena s ing. Hájkem, 
Kettnerova 2056, Praha 5, který tento pozemek odkoupí od Pozem-
kového fondu a na základě smlouvy o smlouvě budoucí poté prodá 
Městu Krásná Lípa za stejnou cenu, za kterou pozemek koupil od 
PF ČR.

Usnesení ZM č. 10- 22/2004
ZM schvaluje ve smyslu § 31, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. v platném 
znění, úpravu směrné části schváleného ÚPSÚ města Krásná Lípa - 
využití lokality v ul. Doubická pro výstavbu rodinného domku na p.p.č. 
2084, k.ú. Krásná Lípa.

Usnesení ZM č. 10- 23/2004
ZM schvaluje ve smyslu § 31, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. v platném 
znění, úpravu směrné části schváleného ÚPSÚ města Krásná Lípa - 
využití lokality v ul. Wolkerova pro výstavbu rodinného domku na p.p.č. 
2053/1, k.ú. Krásná Lípa.

Usnesení ZM č. 10- 24/2004
ZM na doporučení RM schvaluje uzavření smlouvy s Martinem Bar-
tákem, bytem Zelenohorská 502/25, Praha o zrušení předkupního práva 
jako práva věcného k nemovitostem Varnsdorfská 508/83 se st.p.č. 
586/1, k průmyslovému objektu se st.p.č. 806 a p.p.č. 829/3 vše 
v k.ú. Krásná Lípa, prodaných Martinu Bartákovi smlouvou ze dne 
16.7.1993.
 
Usnesení ZM č. 10- 25/2004
ZM ruší usnesení ZM č. 08-12/2003 ze dne 20.11. 2003 z důvodu 
nepřistoupení žadatele Petra Andrly, bytem Vlčí Hora 130 na schválené 
podmínky nájemní a budoucí kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 10- 26/2004
ZM vyhlašuje objekt Vlčí Hora č.p.8  se st.p.č.105, k.ú. Vlčí Hora 
k pronájmu s možností uzavřít budoucí kupní smlouvu.

Usnesení ZM č. 10- 27/2004
ZM na doporučení RM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících 
ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13-320 na 
byt č. 25 v objektu Nemocniční 1149/12a, mezi Městem Krásná Lípa 
a Alenou Kováčovou roz. Suchánkovou, bytem Nemocniční 1149/12a, 
Krásná Lípa na Jana Fialu, bytem Kyjov 11, Krásná Lípa.  

Usnesení ZM č. 10- 28/2004
ZM na doporučení RM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících 
ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2002/40/13-179 na 
byt č. 6 v objektu Nemocniční 1149/12a, mezi Městem Krásná Lípa 
a Vladimírou Appeltovou, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa 
na Kateřinu Appeltovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.  
 
Usnesení ZM č. 10- 29/2004
ZM na doporučení RM schvaluje „Zásady prodeje bytového fondu 
panelové zástavby z majetku města Krásná Lípa“ dle předloženého 
návrhu.

Usnesení ZM č. 10- 30/2004
ZM na doporučení RM a vzhledem k malé vymožitelnosti práva ČR 
schvaluje dohodu o narovnání se Stavební společností RBK, a. s. dle 
předloženého návrhu.

Usnesení ZM č. 10- 31/2004
ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná 
Lípa za rok 2003 společností AUDIT&CONSULTING, spol. s r.o. Příbram, 
pracoviště Varnsdorf – bez nedostatků.

Usnesení ZM č. 10- 32/2004
ZM schvaluje 1.rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 
2004 v celkové výši příjmů a výdajů 120.485 tis.Kč dle předloženého 
návrhu.

Usnesení ZM č. 10- 33/2004
ZM schvaluje  s účinností od 1.6.2004 tyto obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2004 O místním poplatku ze psů, 
č. 2/2004 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
č. 3/2004 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
č. 4/2004 O místním poplatku ze vstupného, 
č. 5/2004 O místním poplatku z ubytovací kapacity, 
č. 6/2004 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat. 

Usnesení ZM č. 10- 34/2004
ZM schvaluje odpis nedobytných pohledávek města Krásná Lípa v cel-
kové výši  3.288.740,70 Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení ZM č. 10- 35/2004
ZM neschvaluje za předložených podmínek převod Domova důchodců 
a Ústavu sociální péče Krásná Lípa z Ústeckého kraje na Město Krásná 
Lípa.

Usnesení ZM č. 10- 36/2004
ZM schvaluje přijetí dotace z MK ČR ve výši 45.000,- Kč určené na 
nákup knihovnického software a PC stanice.

Usnesení ZM č. 10- 37/2004
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Krásná Lípa a  Zdeňkou 
a Jiřím Hnutovými o sponzorském daru ve výši 44.800,- Kč. Sponzorský 
dar se použije pouze pro sociální účely.
 
Usnesení ZM č. 10- 38/2004
ZM schvaluje založení Sdružení obcí pro zlepšení vodohospodářských 
poměrů Šluknovského výběžku a vstup města Krásná Lípa do tohoto 
subjektu.
ZM schvaluje dopracování projektové dokumentace a obstarání sta-
vebního povolení případně dalších podkladů pro 2. etapu (resp. 3.) 
výstavbu kanalizace ve městě.

Usnesení ZM č. 10- 39/2004
ZM projednalo průběh výstavby kanalizace a ČOV Krásná Lípa. 
ZM konstatuje celkově neuspokojivý stav s kvalitou stavby a ukládá sta-
rostovi města Krásné Lípy tvrdě jednat v této záležitosti s SUS a dalšími 
subjekty, které na stavbě spolupracují. Dále ZM konstatuje, že devas-
tace okolí životního prostředí při stavbě je rozhodně neúměrná. 

Usnesení ZM č. 10- 40/2004
ZM schvaluje požadavek zástupce investora, dodavatele stavby ka-
nalizace a ČOV a SVS na pokácení stříbrného smrku před budovou 
radnice s tím, že městu bude uhrazena náhrada ve výši 75.000,- tis. 
Kč, která bude použita na výsadbu nové zeleně v Krásné Lípě.

Usnesení ZM č. 10- 41/2004
ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 70.000,- Kč Obecně 
prospěšné společnosti České Švýcarsko jako spoluúčast na financování 
přestavby nebytového prostoru Křinické náměstí 5 za účelem zřízení 
Galerie Českého Švýcarska.

Usnesení ZM č. 10- 42/2004
ZM schvaluje přijetí dotace v rámci Programu výstavby podporovaných 
bytů pro rok 2004 - chráněné byty a schvaluje zahájení výstavby. 
ZM ukládá RM zajistit náležitosti příjmu dotace a výstavby domu s 28 
bytovými jednotkami.

Usnesení ZM č. 10- 43/2004
ZM schvaluje přijetí dotace v rámci Programu obnovy venkova na 
akce:
a) Obnova parčíku v osadě Kyjov ve výši 98 tis. Kč
b) Rekonstrukce autobusových zastávek v osadě Vlčí Hora, Sněžná, 
Zahrady ve výši 102 ti. Kč
ZM ukládá RM realizovat vyjmenované akce a předložit ZM úpravu 
rozpočtu města na rok 2004.

Usnesení ZM č. 10- 44/2004
ZM bere na vědomí podmínky veřejné soutěže na uzavření kupní 
smlouvy na soubor  nemovitých věcí - areál bývalého s.p. Bonex 
- Barvírna a Výtopna Krásná Lípa. 
ZM ukládá starostovi města jednat o odkoupení již dříve schválených 
pozemků do vlastnictví města. 
 
Usnesení ZM č. 10- 45/2004
ZM ukládá radě města zabývat se těmito otázkami,které vyplynuly 
z diskuse členů ZM:
Irena Jelínková - informace o parkovišti na Sněžné. Vyzvat majitele 
pozemku naproti p. Jelínkové k jeho úklidu. 
Miroslav Vais - úprava cesty a trubky na Sněžnou. Osekání suchých 
větví na dubech u Křížku.
Miroslav Brabník - suché větve na dubech u paneláku.
Josef Myšák - dokončení plotů a zabezpečení pískovišť.
Jan Kyncl - úklid před prodejnou v Kyjově - upozornit majitele prodejny 
na její stav.
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