
Mûsto bude v leto‰ním roce hospodafiit
se 194 miliony korun a jen investice do dal-
‰ího rozvoje ãiní pfies 130 milionÛ. To je
skvûlá zpráva. Jen pro srovnání, velikostí
srovnatelná mûsta ve ·luknovském v˘-
bûÏku mají rozpoãty ve v˘‰i okolo 60 mili-
onÛ, lépe na tom nejsou ani srovnatelná
mûsta v celém Ústeckém kraji a ani v celé
âR. Ke cti vedení na‰í radnice slouÏí sku-
teãnost, Ïe v âeské republice zfiejmû není
obec s podobn˘m poãtem obyvatel, která
by dokázala získat pro své obãany tolik
jako Krásná Lípa.

Velmi zajímavé je také srovnání leto‰ního
rozpoãtu s tím z roku 1994. Tehdej‰í 1 (!) mi-
lion korun urãen˘ na investice je ve srov-
nání s dne‰ními 130 v˘mluvn˘ a zároveÀ
hovofií více neÏ jasnû o tom, Ïe „není ve-
dení jako vedení.“ KaÏdá mince má v‰ak
dvû strany a nejinak je tomu i u nás. Tfii
a pÛl tisíce obyvatel by moÏná získalo je‰tû
více, kdyby nûkolik z nás nezamûstnávalo
vedení radnice zbyteãn˘mi hloupostmi
a zbyteãnostmi, díky kter˘m se nemÛÏe vû-

novat opravdu podstatn˘m vûcem. Nepo-
fiádek, autovraky, neplatiãi, vandalství
nebo neschopnost pochopit, Ïe ze sedmi-

setkorunového nájmu se dÛm opravit
nedá jsou pouze nûkteré z nich…

Jan Fiala

Leto‰ní dlouhá a ve v‰ech smûrech ná-
roãná zima dala za pravdu dlouhodob˘m
snahám mûsta o obmûnu strojového vyba-
vení odboru technick˘ch sluÏeb. Celková
zastaralost vozového parku se v kritick˘ch
situacích stává limitujícím faktorem ve‰ke-
rého snaÏení udrÏet místní komunikace
v zimním období sjízdné. âastá porucho-
vost dosluhujících traktorÛ (stáfií 9, 18 a 20
rokÛ) klade zv˘‰ené nároky na v‰echny za-
mûstnance podílející se na údrÏbû komuni-
kací, chodníkÛ, parkovi‰È a vefiejn˘ch pro-
stranství. V okamÏiku, kdy je jeden ze strojÛ
mimo provoz, nabourá se cel˘ systém
a plán údrÏby. Navíc je potfieba vyãlenit
pracovníky na provedení opravy, zajistit
náhradní díly atp. Horké chvilky si pak opa-
kovanû zaÏívá cel˘ pracovní t˘m.

V pfií‰tí zimní sezónû se toto v‰e stane mi-
nulostí. V rozpoãtu mûsta na leto‰ní rok je

vyãlenûna ãástka 1,9 mil. korun na nákup
nové techniky. ZároveÀ jiÏ bylo vyhlá‰eno
nabídkové fiízení na postupnou dodávku
dvou nov˘ch traktorÛ. Zb˘vající prostfiedky
budou vyuÏity na nákup kontejnerového
nosiãe, pfiípadnû novûj‰í vysokozdviÏné
plo‰iny. 

Nákupy drobnûj‰í techniky budou reali-
zovány i z provozních prostfiedkÛ, pod-
statnû pfiispûje i EU prostfiednictvím pro-
jektu Komunitní centrum âeského
·v˘carska. PÛjde pfiedev‰ím o techniku na
údrÏbu zelenû, snûhovou frézu a dílenské
vybavení.

O tom, Ïe se jedná o smysluplnû vynalo-
Ïené prostfiedky, se kaÏd˘ mÛÏe pfiesvûd-
ãit pfii procházce mûstem a zbûÏném po-
rovnání s okolními obcemi. Rozhodnû si
nestojíme ‰patnû.

J. Koláfi
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Nová technika pro
technické sluÏby

Technick˘m sluÏbám
pomáhá moderní technika

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 4. dubna 2006

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

Karel Bene‰, Miroslav Brabník, Jan Kyncl,
Josef My‰ák, Milan Sudek a Jifií Vích. To je
‰est z jedenadvaceti krásnolipsk˘ch za-
stupitelÛ, ktefií se stejnû jako starosta Zby-
nûk Linhart pravidelnû úãastní v‰ech jed-
nání krásnolipského zastupitelstva.

Zdá se to celkem logické, vÏdyÈ jsme si
je jako své zástupce pro projednávání
mûstsk˘ch záleÏitostí zvolili. Krásnolipské
zastupitelstvo má jedenadvacet ãlenÛ,
dvanáct jich chodí vesmûs pravidelnû
a jedna ãi dvû neúãasti se jistû dají omlu-
vit. JenÏe jsou mezi nimi i tací, ktefií bû-
hem ãtyfi volebních let trochu pozapo-
mnûli na to, Ïe jsou sv˘m voliãÛm také
nûco povinni. Jejich úãast totiÏ dosahuje
sotva poloviny z osmnácti jednání a na-
víc jim nikdo nestojí ani za to, aby se ales-
poÀ fiádnû omluvili.

(vik)

Zastupitelé
chodí i nechodí

V rámci projektu
Komunitní cent-
rum â· dostaly
k dispozici na‰e
technické sluÏby
nové dodávkové
auto – Volkswa-
gen Transporter
1,9 TDI s místy pro
‰est l idí a náklad-
ním prostorem. 

Z. Linhart

Krásná Lípa má nejvût‰í rozpoãet
ve své historii
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Informace z ekoporadny:
Jak ‰etrnû zacházet vodou

Od dubna 2005 realizuje obecnû pro-
spû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko projekt
s názvem Integrovan˘ management eko-
systémÛ v severních âechách, kter˘ se za-
b˘vá schopností krajiny zadrÏet a ãistit
vodu. Jeho souãástí je i decentralizované
ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch obcích
âeského ·v˘carska s vyuÏitím kofienov˘ch
ãistíren.

V prosinci se uskuteãnil v Doubici semináfi
Voda v krajinû, jehoÏ cílem bylo seznámit
posluchaãe nejen s v˘znamem vody pro Ïi-
vot v krajinû, ale pfiedev‰ím s problemati-
kou revitalizací vodních ploch a tokÛ z teo-
retického i praktického hlediska. Od fiíjna
2005 spoleãnost analyzuje souãasn˘ a histo-

rick˘ stav krajiny a jejích ãástí, které napo-
máhají zadrÏet vodu v dané lokalitû a na
základû zji‰tûn˘ch rozdílÛ mezi historick˘m
a souãasn˘m stavem bude zpracována
studie, která navrhne, jak by se mohlo dále
postupovat pfii obnovû vybran˘ch ãástí po-
vodí Kfiinice a Kamenice. 

RovnûÏ jsme uskuteãnili sérii pûti ‰kolení na
téma Nízkonákladové ãi‰tûní komunálních
odpadních vod v mal˘ch obcích, která
úãastníky seznámila s institucionálními,
technick˘mi i ekonomick˘mi aspekty v˘‰e
uvedené problematiky ve vztahu k mal˘m
obcím, kde jsou tradiãní centralizované
systémy nevhodné. Dana ·tefánková,

âeské ·v˘carsko, o. p. s.

V ekokoutku v informaãním stfiedisku na
námûstí v Krásné Lípû jsou pfii pfiíleÏitosti Svû-
tového dne vody k dispozici zajímavé infor-
maãní letáky, které se zab˘vají ‰etrn˘mi pfií-
stupy pfii nakládání s pitnou vodou, ale
i s odpadem v domácnosti. MajitelÛm my-
ãek na nádobí je urãen leták „Jak˘ prostfie-
dek do myãek na nádobí“, kter˘ jedno-
znaãnû doporuãuje prostfiedky bez chlóru
a fosforu. Negativní dopady zv˘‰eného ob-
sahu fosforu v odpadních vodách pozná-
váme kaÏd˘ rok v letní sezónû doslova na
vlastní kÛÏi, fosfor je totiÏ jednou z pfiíãin
vzniku vodního kvûtu v rybnících a vodních
nádrÏích - tedy té zelené, ãasto zapáchající
hmoty, která znemoÏÀuje koupání. Fosfor

v‰ak není obsaÏen jen v prostfiedcích do
myãek na nádobí, ale i v nûkter˘ch pracích
prá‰cích.

RodiãÛm s mal˘mi dûtmi je urãen dal‰í le-
táãek, a to „Pleny, dûti a my“. Zab˘vá se
porovnáním klasick˘ch látkov˘ch plen
a jednorázov˘ch plen. Najdete v nûm ta-
bulku porovnání nejen vhodnosti té které
pleny pro dítû, pfiírodu, ale opût i pro vá‰ ro-
dinn˘ rozpoãet.

V‰echny letáky k problematice ‰etrného
pfiístupu k Ïivotnímu prostfiedí v domácnos-
tech lze (do vyãerpání zásob) získat
zdarma.

Jarmila Judová,
âeské ·v˘carsko, o. p. s.

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 27. 3. 2006 ve Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 30. 3. 2006
v Krásné Lípû.

Svoz separovaného
odpadu

Prodám družstevní
byt 1+1
v Krásné Lípě

Cena: dohodou

Informace:
mobil: 607 863 298

po 19. hodině

1. Poznej, co nepatfií do kanalizace.
a) voda z mytí nádobí
b) barva
c) de‰Èová voda
2. Kolik asi spotfiebuje prÛmûrn˘ ãlovûk
v âR vody za 1 den?
a) 50 litrÛ
b) 130 litrÛ
c) 300 litrÛ
3. Kam odchází vyãi‰tûná odpadní voda?
a) do fiek
b) do kohoutkÛ v domácnostech
c) na pole

4. Pitná voda musí b˘t 
a) bez bublinek
b) prÛzraãná
c) bez ‰kodliv˘ch chemikálií a bakterií

Správné odpovûdi odevzdávejte do
schránky umístûné v Informaãním stfie-
disku âeského ·v˘carska na námûstí
v Krásné Lípû do 4. dubna. 

První tfii úspû‰ní lu‰titelé získají volnou
vstupenku do krásnolipského kina. 

Den vody a âeské ·v˘carsko

UÏ sedmnáct˘m rokem se v Krásné Lípû
koná masopust. V posledních letech se
jeho zaãátek pfiemístil na dvÛr Ïelezáfiství
u SemelkÛ, kde ‰ikovné ruce fiezníka Mirka
Suchomana vyrábûly jitrniãky a zabíjaãko-
vou polévku. Dopolední zabijaãkov˘ mum-
raj vycholil konzumováním gulá‰e, ovaru
s kfienem a ãerstv˘ch jitrnic. K tomu vyhrá-
vala luÏiãanská kapela a posluchaãi se za-
hfiívali svafiákem. Ve 13 hodin se ãást sou-
boru odebrala v maskách na námûstí, kde
podpofiila prÛvod souboru Dykyta. Spo-
leãnû obe‰li námûstí, kde soubory pohostila
Beseda a cukrárna Venezia. Poté Dykyta
pokraãovala do Nemocniãní ulice a LuÏi-
ãan zpût ke ‰pejlování. Cel˘ masopustní
maratón pro ãleny LuÏiãanu a jejich pfiátele
a pomocníky konãil aÏ v nedûli pozdû od-
poledne s posledním umyt˘m kotlem a ukli-
zen˘m dvorem.

Naìa Semelková

Masopust
oslavil

sedmnáctiny 

Mûsto Krásná Lípa pfiijme pro realizaci tfiíletého projektu
Komunitní centrum âeského ·v˘carska

pracovníka na pozici

FINANâNÍ MANAÎER/KA
Ideální profil uchazeãe: minimálnû S· ekonomického smûru,
2 roky praxe v ekonomickém oboru, znalost AJ v˘hodou, PC.

BliÏ‰í informace na www.krasnalipa.cz/kccs nebo telefonu 774 930 330.
Strukturovan˘ Ïivotopis spolu s motivaãním dopisem zasílejte

nejpozdûji do 31. 3. 2006 na adresu pibilova@krasnalipa.cz
nebo Mûsto Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa.



Bohatá ‰kála ekoprogramÛ pro ‰koly, vyhlá-
‰ení zajímav˘ch pfiírodovûdn˘ch soutûÏí pro
‰koly i vefiejnost, podpora ãinnosti oblíbe-
ného pfiírodovûdného oddílu Ranger, pofiá-
dání akcí pro vefiejnost, vedení poznávacích
exkurzí v Národním parku âeské ·v˘carsko -
to v‰e pfiipravuje OPS âeské ·v˘carsko se ve
spolupráci se Správou Národního parku
âeské ·v˘carsko a âSOP Tilia v prÛbûhu roku
2006 v rámci projektu âeské ·v˘carsko dû-
tem. „Chceme pfiedev‰ím dûtem a ÏákÛm

základních ‰kol poskytnout moÏnost pozitiv-
ních proÏitkÛ v pfiírodû, moÏnost netradiãního
získávání informací o pfiírodû, nabídnout
moÏnosti zajímavého trávení jejich volného
ãasu a pfiispût tak k jejich zdravému du‰ev-
nímu v˘voji, ale i ke zlep‰ení prostfiedí, ve kte-
rém Ïijí, „ vysvûtlila koordinátora environmen-
tální v˘chovy Jarmila Judová z OPS âeské
·v˘carsko. Dodala, Ïe tyto aktivity 300 tisíci
korunami podpofiila Nadace âEZ.

Programy pro ‰koly se zab˘vají problemati-

kou ‰etrného hospodafiení z pfiírodními zdroji
v domácnostech. Dûti se bûhem nich do-
zvûdí, proã je vhodné tfiídit odpady, jak pfied-
cházet jejich vzniku, jaké prací prá‰ky ‰kodí Ïi-
votnímu prostfiedí nebo jaké zdroje energie
vyuÏíváme, jak se recykluje papír apod. Sou-
ãástí programÛ jsou vÏdy i praktické aktivity,
jako napfi. v˘roba papíru, pokusy s vodou
a ãistícími prostfiedky apod.

Podrobnou nabídku ekoprogramÛ a akcí
pro vefiejnost najdete od dubna na
www.ceskesvycarsko.cz, www.npcs.cz .

Dana ·tefánková,
âeské ·v˘carsko, o. p. s.
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âeské ·v˘carsko dûtem

„Národní park bude jen pro bohaté?“ To
byl název ãlánku Michala Kratochvíla, re-
daktora Dûãínského deníku, kter˘ zcela
v nesouladu se skuteãností pfiinesl informace
o vstupném do národního parku, organizaci
prÛvodcovsk˘ch sluÏeb v âeském ·v˘carsku
a v˘‰i jejich zpoplatnûní. Text pfiedkládá jako
definitivní argumenty – v nûkolika pfiípadech
zcela nepravdivû - vstupní úvahy, které za-
znûly na uzavfieném pracovním jednání, je-
hoÏ cílem nebylo nic víc neÏ ovûfiit postoj re-
gionálních zástupcÛ k moÏnosti úhrady
prÛvodcovsk˘ch sluÏeb v âeském ·v˘carsku
a moÏnostem provádûní tûchto sluÏeb.

Nabídnout turistické sluÏby co nej‰ir‰í ‰kále
náv‰tûvníkÛ, poskytnout informace v co nej-
lep‰í kvalitû a prezentovat âeské ·v˘carsko
v jednotné a pozitivní podobû, to jsou dlou-
hodobé cíle obecnû prospû‰né spoleãnosti
âeské ·v˘carsko v oblasti cestovního ruchu.
Spoleãnost za tyto aktivity v letech 2004
a 2005 obdrÏela ãtyfii ocenûní za nejlep‰í
poãin v âeské republice a usiluje o dal‰í
zkvalitnûní a roz‰ífiení sluÏeb, novû téÏ pro
náv‰tûvníky, ktefií se v rámci pobytu chtûjí
dozvûdût co nejvíce a pfied samostatn˘m
programem dávají pfiednost v˘letu s prÛ-
vodcem.

Zámûrem spoleãnosti je tedy vytvofiit pût
tras krajinou a pfiírodou âeského ·v˘carska,
na kter˘ch bude náv‰tûvníka provázet zna-
lostmi patfiiãnû vybaven˘ prÛvodce, tak jak
je tomu nejen na hradech a zámcích, ale
téÏ napfi. v Tatranském národním parku ãi
Konûprusk˘ch nebo Bozkovsk˘ch jeskyních.
Náv‰tûvník by mûl b˘t po takovém v˘letu
s prÛvodcem bohat‰í o poznání pfiírody
a krajiny âeského ·v˘carska a zaujmout k ní
pozitivní, ‰etrn˘ a dlouhodob˘ vztah. Pokud
se nám to podafií, bude se takov˘ náv‰tûv-

ník chovat k pfiírodû ohleduplnû, bude v re-
gionu zÛstávat déle a vracet se do nûj, coÏ
bude mít v dÛsledku i pozitivní ekonomické
dopady pro místní obce a podnikatele. Tuto
moÏnost jsme jiÏ minulou a pfiedminulou turis-
tickou sezónu zaãali zavádût v Kyjovském
údolí a nyní zvaÏujeme její roz‰ífiení pro dal‰í
oblasti.

Zámûr vytvofiit pût prÛvodcovsk˘ch tras
jsme se, jak to zpravidla ãiníme, rozhodli
zkonzultovat se zástupci národního parku,
chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a turistick˘ch
organizací, abychom zjistili jejich názor a téÏ
názor na moÏnost a v˘‰i poplatku za exklu-
zivní prohlídku mimofiádnû chránûn˘ch míst.
Úãastníci dotãeného jednání spí‰e potvrdili,
Ïe prÛvodcovské sluÏby pro nej‰ir‰í vefiejnost
za mírn˘ poplatek nejsou neobvyklé a exklu-
zivní prohlídku (po vzoru Tatranského národ-
ního parku za vysok˘ poplatek aÏ v fiádu ti-
síce korun) naopak jednoznaãnû odmítli.
Na‰e spoleãnost, jak o tom svûdãí souãasná
podoba koncepce cestovního ruchu, tuto
úvahu jednoznaãnû opustila a dále jiÏ ne-
rozvádí.

BohuÏel Martin Kratochvíl, úãastník jednání,
prezentuje diskusní názory, které zaznûly
v rámci této pracovní debaty, jako definitivní
fakta, a pfiedkládá tak ãtenáfiÛm zcela ne-
pravdiv˘ text. Na pravou míru tedy uvádíme,
Ïe základní argumenty ãlánku jsou zcela ne-
pravdivé: není pravda, Ïe by mûl kdokoliv
platit za vstup do Národního parku âeské
·v˘carsko (o tom by muselo rozhodnout mi-
nisterstvo Ïivotního prostfiedí, které v do-
hledné dobû nic podobného nepfiipravuje)
a Ïe by mûl kdokoliv platit aÏ tisíc korun za v˘-
klad (cena prÛvodcovsk˘ch sluÏeb nepfie-
kroãí pfiimûfienou v˘‰i 50 Kã za osobu). 

Národní park tedy byl, je a bude územím

pro v‰echny a obecnû prospû‰ná spoleã-
nost bude jako doposud maximálnû usilovat
o spokojenost v‰ech náv‰tûvníkÛ i obyvatel
âeského ·v˘carska.

Marek Mráz,
fieditel âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Národní park pro v‰echny

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad La-
bem se v souãasné dobû podílí na zpraco-
vání dokumentu Zdrav˘ kraj âR – kraj Ús-
teck˘. Souãástí uvedeného programu jsou
mimo jiné i aktivity vedoucí ke zdravému
a bezpeãnému Ïivotnímu prostfiedí. Vzhle-
dem k tomu, Ïe kvalita ovzdu‰í, vody

a pÛdy patfií mezi dÛleÏité determinanty lid-
ského zdraví a jejich dal‰í zlep‰ení je jednou
z podmínek zlep‰ení zdraví obyvatel, nabíz
zdravotní ústav moÏnost rozboru pitné vody
tûm lidem, ktefií nemají moÏnost zásobování
pitnou vodou z vefiejného vodovodu a mají
vlastní studnu. Tento rozbor je nabízen za

zv˘hodnûnou cenu 1025 Kã za pfiedpo-
kladu, Ïe v obci bude alespoÀ pût ÏadatelÛ
a platba bude provedena v hotovosti.

BliÏ‰í informace poskytne Lidmila Kadleã-
ková nebo Zuzana Li‰ková, tel: 477 751 310
nebo e-mail: lidmila.kadleckova@zuusti.cz.

Zdravá Krásná Lípa – rozbor pitn˘ch
vod z vlastních studní

Komunitní centrum âeského ·v˘carska
pfiijímá klienty do roãních pracovnû vzdû-
lávacích kurzÛ Kultura a cestovní ruch
a Volnoãasové aktivity. V kurzu Kultura
a cestovní ruch získají klienti vzdûlání
a odborné praxe v oblasti cestovního ru-
chu, pfii pfiípravû kulturních akci, provozu
drobného obãerstvení nebo práce v in-
formaãním stfiedisku. V kurzu Volnoãasové
aktivity se seznámí s pfiípravou kulturních
a sportovních akcí pro dûti a mládeÏ, zís-
káváním men‰ích dotací, provozem níz-
koprahov˘ch zafiízení a provozem nezisko-
v˘ch organizací. Kurzy jsou zakonãeny
zkou‰kou a úspû‰n˘ absolvent získá
osvûdãení s celostátní platností. 
Pfiijìte se informovat o úãasti v kurzu do
Komunitního centra âeského ·v˘carska
v pondûlí od 9 do 17 hodin nebo ve
stfiedu od 14 do 17 hodin. Informace lze
poskytnout také na telefonním ãísle 412
354 847 – kontaktní osoba je Mgr. Lucie
Martínková. Úãast v kurzu je bezplatná.
Kurzy jsou souãástí projektu Komunitní
centrum âeského ·v˘carska v rámci pro-
gramu Iniciativy spoleãenství EQUAL.

Jakub Juda

Rekvalifikaãní
kurzy pro

nezamûstnané



I. Hlavní program
Úkoly vypl˘vající z 19. zasedání Zastupitelstva
mûsta
Usnesení RM ã. 77 - 01
RM projednala úkoly vypl˘vající z 19. zasedání
zastupitelstva mûsta a ukládá
a) starostovi mûsta - podûkovat pracovníkÛm

technick˘ch sluÏeb za zimní údrÏbu mûsta
b) Miloslavû Matu‰kové - zajistit úklid toku Kfii-

nice pod ãistiãkou
c) místostarostce mûsta - vyzvat âD ke sníÏení

doby po kterou jsou staÏeny závory
d) místostarostovi mûsta - opakovanû projed-

nat s fiediteli ÚSP a DD Krásná Lípa moÏnost
dodávky lékÛ z místní lékárny. 

Pfiíprava expozice â·
Usnesení RM ã. 77 - 02
RM schvaluje vyhlá‰ení soutûÏe na návrh ex-
pozice náv‰tûvnického Centra âeského ·v˘-
carska a soutûÏní podmínky zpracované spo-
leãnû s o. p. s. âeské ·v˘carsko.

Zadání projektov˘ch dokumentací
Usnesení RM ã. 77 - 03
RM schvaluje nabídku ing. arch. P. Cerhy,
Dûãín, na zamûfiení stávajícího stavu, studie,
PD pro stavební povolení vãetnû inÏen˘rské
ãinnosti na rekonstrukci stávajících garáÏí
u objektu PraÏská 6 (vedle domu chovatelÛ)
ve v˘‰i 59 500 Kã bez DPH a uzavfiení pfiíslu‰né
smlouvy. 

Úkoly související se schválením rozpoãtu
mûsta
Usnesení RM ã. 77 - 04
RM na základû schváleného rozpoãtu mûsta
na rok 2006 ukládá:
a) starostovi mûsta:
- zabezpeãit realizaci projektu Centrum NP â·

I vã. prÛbûÏného ãerpání finanãních pro-
stfiedkÛ a zmûn 

- pfiedkládat postupnû zadávání nov˘ch PD 
- pfiipravit návrh rozsahu projektu Centrum â·

II s moÏností získání dotací na pfiípravu 
- vytipovat vût‰í úpravy komunikací – chod-

níkÛ 
- pfiipravit podklady pro rekonstrukci ploch

námûstí – první ãást 
- zajistit dopracování PD vã. povolení a koor-

dinace realizace s cyklostezkou pro nové
autobusové nádraÏí ve Smetanovû ulici 

- dohodnout návrh a systém ãerpání pfiís-
pûvku mûsta na poãátek obnovy kaple ve
Vlãí Hofie

- zajistit aktuální nabídky na divadelní osvût-
lení kina a venkovní úpravy 

- koordinovat realizaci centrálního pultu fiízení
kotelen se stavbou Infocentra â· 

b) tajemníkovi mûstského úfiadu:
- pfiedloÏit orientaãní rozpoãet doplÀkov˘ch

prací v mûstském parku 
- zpracovat pfiedbûÏn˘ návrh realizace „ma-

l˘ch staveb“ a obnovy ploch zelenû vã. pro-
poãtu

c) vedoucímu TS: 
- realizovat poptávkové fiízení na dodávku

dvou traktorÛ a návrh na nákup dal‰í tech-
niky v 2. pololetí 2006

- pfiedloÏit aktualizovan˘ plán práce jmenovi-
t˘ch úkolÛ TS na rok 2006

- zajistit stavební povolení na roz‰ífiení areálu
TS vã. rozpoãtu

- realizovat obmûnu svítidel vefiejného osvût-
lení v rozsahu dle rozpoãtu 

d) vedoucímu OMCS
- aktualizovat návrh provádûní vût‰ích oprav

objektÛ mûsta a pfiedloÏit RM ke schválení
- zajistit kolaudaci vlastních pfiípojek spla‰kové

kanalizace u objektÛ mûsta

RM ukládá tajemníkovi MûÚ podûkovat pra-
covnicím finanãního odboru a vedoucí fi-
nanãního odboru Dagmar Mrázové za kvalitní
zaji‰tûní plnûní rozpoãtu 2005 a zpracování
rozpoãtu pro rok 2006. 

II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 77 - 05
RM na základû Ïádosti Ing. JUDr. Stanislava
a JUDr. Marie Zahradníãkov˘ch, bytem Praha
6, Kafkova 10 schvaluje oddûlení ãásti p. p. ã.
2023/2, k. ú. Krásná Lípa dle pfiedloÏeného
návrhu.

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 77 - 06
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 176/1 o v˘-
mûfie 4 299 m2 a p. p. ã. 177 o v˘mûfie 982 m2,
v‰e k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem pastvy
Gabriele Sedláãkové a Václavu Pe‰Èákovi,
bytem Krásná Lípa, Kyjov 109. 

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 77 - 07
RM schvaluje dodatek ã. 1 o prodlouÏení ter-
mínu rekolaudace nebytového prostoru ã. 6
(drogerie Teta) Masarykova 16/1, Krásná Lípa
k nájemní smlouvû ã. 2005/22/27 - 263 firmû
Family drogerie s. r. o., K ÎiÏkovu 9/640, Praha
9, Iâ: 26148579 dle pfiedloÏeného návrhu.

III. RÛzné
Smûrnice ã. 8
Usnesení RM ã. 77 - 08
RM schvaluje zmûnu smûrnice ã. 8 k závod-
nímu stravování s úãinností od 1. 3. 2006 dle
pfiedloÏeného návrhu.

DaÀové pfiiznání za rok 2005
Usnesení RM ã. 77 - 09
RM schvaluje smlouvu na zpracování daÀo-
vého pfiiznání k dani z pfiíjmÛ právnick˘ch
osob za zdaÀovací období roku 2005 mezi
mûstem Krásná Lípa a Ing. Pavlem Lampou -
daÀov˘ poradce, Rumburk, LuÏické námûstí
158.

Pravidla pro vyfiizování stíÏností
Usnesení RM ã. 77 - 10
RM bere na vûdomí Pravidla pro pfiijímání
a vyfiizování stíÏností v pÛsobnosti Mûstského
úfiadu Krásná Lípa.

V˘bûrové fiízení na dodávku traktorÛ
Usnesení RM ã. 77 - 11
RM schvaluje v˘zvu k podání nabídky na do-
dání jednoho kusu traktoru Zetor Proxima, ty-
pové oznaãení 74 41 a jednoho kusu traktoru
Zetor Forterra typové oznaãení 114 41 v pfied-
loÏeném znûní. 

Ptaãí chfiipka - pfiíprava opatfiení
Usnesení RM ã. 77 - 12
RM bere na vûdomí informaci tajemníka MûÚ
o postupu pfiíprav opatfiení pro pfiípad roz‰í-
fiení onemocnûní ptaãí influenzy - ptaãí
chfiipky.

Byty
Usnesení RM ã. 77 - 13
RM schvaluje vrácení kauce ve v˘‰i 5 000 Kã
Janu Havlovi, bytem Frindova 924/8, Krásná

Lípa z dÛvodu prodeje objektu Frindova
924/8.

Pravidla pro pfiiznání pfiíspûvku mûsta Krásná
Lípa na opravy fasád, stfiech a oplocení
v roce 2006
Usnesení RM ã. 77 - 14
RM schvaluje podmínky pro pfiiznání pfiíspûvku
mûsta Krásná Lípa na opravu fasád, stfiech
a oplocení pro rok 2006.

Technická pomoc – stûhování do DPS
Usnesení RM ã. 77 - 15
RM schvaluje v˘pomoc technick˘ch sluÏeb
mûsta pfii stûhování do nového domu s peão-
vatelskou sluÏbou. Na základû poÏadavku ob-
ãana bude poskytnuta technická pomoc
(doprava), která bude hrazena pau‰ální ãást-
kou 1 000 Kã.

Pronájem a pomoc od mûsta
Usnesení RM ã. 77 - 16
RM schvaluje bezplatn˘ pronájem nebyto-
v˘ch prostor a v˘pomoc od mûsta organiza-
cím na akce dle pfiedloÏeného návrhu.

Nájemní smlouva o pronájmu pódia
Usnesení RM ã. 77 - 17
RM schvaluje uzavfiení smlouvy na zapÛjãení
pódia mezi Svazkem obcí Tol‰tejn a mûstem
Krásná Lípa dne 10.06.2006 na Folklorní festi-
val pofiádan˘ FS LuÏiãan v Krásné Lípû.

Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 77 - 18
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku,
pohledávek k pfiíjmÛm, k dodavatelÛm, pe-
nûÏních prostfiedkÛ a závazkÛ mûsta Krásná
Lípa za rok 2005.

Likvidaãní komise
Usnesení RM ã. 77 - 19
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej ma-
jetku mûsta Krásná Lípa dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis od Richarda Svobody ohlednû odha-

lení památníãku b˘val˘ch vûzÀÛ koncent-
raãního tábora

- dopis od hejtmana Ústeckého kraje ve vûci
dopravní obsluÏnosti

- pfiehled náv‰tûvnosti knihovny za mûsíc únor
a náv‰tûvnosti internetu

- v˘sledky zápisu do prvních roãníkÛ základní
‰koly

- informace o získání dotace na zaji‰tûní byd-
lení pro azylanty a na rozvoj infrastruktury
obce

- usnesení a zápis z vefiejného zasedání
Svazku obcí Tol‰tejn ze dne 17. 2. 2006
v Doubici

- pfiehled pfiedpokládan˘ch uvolnûn˘ch bytÛ
- pfiehled nezamûstnanosti 
- pfiehled o stûhování do DPS II. 
- Letní turistick˘ sraz - Ïádost o technickou

a organizaãní pomoc
- zápis ze stavby Centra âeského ·v˘carska I.

etapa 
- docházka zastupitelÛ na jednání Zastupitel-

stva mûsta Krásná Lípa

RM dále projednala zápisy z tûchto komisí
a v˘borÛ:
- KVÎP ze dne 7. 3. 2006
- finanãního v˘boru ze dne 6. 3. 2006

USNESENÍ
z 77. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa konaného dne 9. 3. 2006
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ISLAND V ÍâKU. V Galerii Národního parku
âeské ·v˘carsko byla zahájena v˘stava,
která tu je‰tû nebyla! Pfiijìte si prohlédnout
úÏasné scenerie Islandu. Fotografická v˘-
stava o Islandu obsahuje pfiedev‰ím pano-
ramatické a krajináfiské fotografie, zpest-
fiené zábûry obyvatel, které lze na málo
zalidnûném Islandu ne vÏdy snadno zachy-
tit. DÛraz je kladen na místní pfiírodní island-
ská specifika: sopky, skalní útvary (trhlina
mezi americkou a evropskou deskou), gej-
zíry, ledovce, faunu, flóru a nebyla opome-
nuta ani místní architektura.
VELKOPLO·NÁ DIAPROJEKCE O VÍDNI. Kino -
kulturní dÛm Krásná Lípa, ve ãtvrtek 23. 3.
2006 od 15.00 hod. s komentáfiem v nû-
meckém jazyce a od 17.00 hod. s komen-
táfiem v ãeském jazyce.Vstupné 20 Kã.
Shlédnete nejkrásnûj‰í historické a kulturní
památky hlavního mûsta b˘valé habsbur-
ské monarchie. Hofburg, Schönbrunn, Wa-
geburg, Belvedere, Stephansdom. Autorem
je Dipl. Ing.Julius Novak z Augsburgu. Loni
byl u nás s projekcí o PafiíÏi a mohu to v‰em
doporuãit, je to velmi pûkné a zajímavé.
Promítá na velké plátno ze dvou diaprojek-
torÛ najednou jeden snímek.
KVùTINOV¯ PLES. 24. 3. se v kulturním do-
mûv Krásné Lípû uskuteãní 1. jarní kvûtinov˘
ples, pofiádá FS LuÏiãan.
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. V sobotu 25. 3. se tu-
risté vydají na tradiãní pochod, v jehoÏ zá-
vûru odemknou pramen fieky Kfiinice. Sraz
úãastníkÛ pochodu je v 9.00 na krásnolip-
ském námûstí.
INTERNET ZDARMA. AÏ do konce bfiezna mo-
hou náv‰tûvníci knihovny vyuÏívat bez-
platné pfiipojení k internetu. Poslední bfiez-
nov˘ víkend pak na malé ãtenáfie ãeká
fiada her, soutûÏí a samozfiejmû i ãtení pfií-
bûhÛ a pohádek. Dokonce jiÏ potfietí v kni-
hovnû pfienocují.
P¤EDNÁ·KA O OCHRANù OBOJÎIVELNÍKÒ.
Ve stfiedu 22. bfiezna od 17 hod. se ve
velké zasedací místnosti Správy NP âeské
·v˘carsko koná pfiedná‰ka Richarda Na-
gela a Jakuba Judy na téma Ochrana
obojÏivelníkÛ v âeském ·v˘carsku. Vstup
zdarma.
ODPOLEDNE PRO ÎENY. V sobotu 8. 4. se
v kulturním domû v Krásné Lípû uskuteãní
tradiãní akce vûnovaná Ïenám. Ty se no-
hou tû‰it na módní pfiehlídku, povídání
o ãaji, kvûtinové vazby a dal‰í kulturní pro-
gram s hudbou.

INFORMACE PRO OBâANY. Kraj potvrdil ar-
gumenty a postup DPÚK a uhradil platbu
za leden 2006 pfiesnû podle toho, co mu
ukládá zákon. Ústeck˘ kraj zaplatil za zaji‰-
tûní vefiejné linkové dopravy za leden 2006
ãástku 21 909 722 Kã. Tato ãástka zahrnuje
úhradu za odjet˘ch 1 006 785 kilometrÛ, pfii
skuteãn˘ch nákladech 29 Kã na 1 km
a ãástku ve v˘‰i 8,60 Kã/km jako povinn˘
pfiíspûvek na obnovu vozového parku, tzv.
pfiimûfien˘ zisk, kter˘ slouÏí k zachování hod-
noty majetku spoleãnosti.
V SOUTùÎI USPùLI I KRÁSNOLIP·TÍ. Dva Ïáci
z Krásné Lípy a jeden z Rumburka uspûli
v loÀském roãníku literární a v˘tvarné sou-
tûÏe Romano suno. A stejnû jako pfiíspûvky
dal‰ích úspû‰n˘ch autorÛ jsou i jejich díla
uvefiejnûna v trojjazyãném ãesko-anglicko-
romském sborníku, kter˘ vy‰el koncem loÀ-
ského roku. Blahopfiejeme Lucii Huãkové
a Nikole Kováãové.
PODùKOVÁNÍ. Zaãátkem leto‰ního roku
ukonãili svou aktivní ãinnost ve folklorním
souboru LuÏiãan jedni z jeho zakládajících
ãlenÛ, Vûra a Pepa Chudobovi. Chtûla
bych jim jménem celého souboru podûko-
vat za jejich témûfi dvacetileté pÛsobení
v souboru. Tvofiili to zdravé jádro a bylo na
nû vÏdy spolehnutí aÈ pfii vystoupeních
nebo ostatní ãinnosti, která je v LuÏiãanu
obvzlá‰tû bohatá a ãasovû nároãná. Potû-
‰itelné je, Ïe i nadále jsou ochotni podle
sv˘ch sil souboru vypomáhat. (Naìa Se-
melková – vedoucí souboru LuÏiãan)

21. bfiezna 2006 strana 5

RÒZNÉ Pozvánky

Vzhledem k pfiípravám na v˘skyt ptaãí
chfiipky upozorÀujeme v‰echny, ktefií
chovají domácí zvífiata (slepice, kachny,
husy apod.), Ïe bude v nejbliÏ‰ích dnech
probíhat sãítání tûchto zvífiat, které zaji‰-
Èují zamûstnanci Mûstského úfiadu
Krásná Lípa ve spolupráci se Sborem
dobrovoln˘ch hasiãÛ.

Upozornûní

Stfieda 22. 3. 15.00: SoutûÏ v lezení na lezecké stûnû pro dûti do 15 let.
Pátek 24. 3. 15.00: SoutûÏ o nejhezãí jarní obrázek.
Sobota 25. 3. 15.00: Turnaj v biliáru, startovné 5 Kã, rÛzné vûkové kategorie, pfiihlá‰ky do 24. 3.
Nedûle 26. 3. 10.00: Nedûlní v˘let spojen˘ s hledáním jara „Najdi si svou snûÏenku.“ 
Stfieda 31. 3. 15.00: Turnaj ve stolním tenisu pro dûti do 15 let.
Sobota 1. 4. 9.00: V˘let „Za vílou do jeskynû.“

Program T-klubu na období od 
22. 3. do 1. 4. 2006

T-KLUB KRÁSNÁ LÍPA, zafiízení pro dûti a mládeÏ
tel. 774 930 300, e-mail: fiala@krasnalipa.cz

Ve znamení dûtské pûvecké soutûÏe lido-
v˘ch písní se nesla sobota 11. bfiezna. KaÏ-
dému, kdo tento den pfii‰el do krásnolip-
ského kulturního domu, zazpívalo 10
zpûváãkÛ, z nichÏ si cestu do postupového
regionálního kola, které se uskuteãní v Jab-
lonci nad Nisou, vyzpívala Monika Vete‰ní-
ková z Krásné Lípy a Václav PraÏan s Karolí-
nou Birnerovou z Varnsdorfu.

Naìa Semelková

Krásnolipsk˘
Zpûváãek

Velmi pfiekvapená byla provozovatelka na‰í
lékárny, Mgr. Matu‰ková, z fámy, podle které
ve mûstû brzy skonãí. „Rozhodnû to popírám.
Má lékárna fungovala, funguje a fungovat
bude,“ reagovala jasnû.

Témûfi dva roky trvalo trápení krásnolipské lé-
kárny. Zaãalo to zatãením b˘valé majitelky,
pokraãovalo majetkov˘mi tahanicemi a hle-
dáním nov˘ch provozovatelÛ a skonãilo v záfií
minulého roku obnovením provozu novou lé-
kárnicí. „Lidé jsou urãitû rádi, Ïe uÏ pro léky ne-
musí do okolních mûst,“ podotkla lékárnice.

Proto, pokud opût nechceme proÏít období
bez lékárny, bychom se radûji místo naslou-
chání klepÛm a fámám mûli o její zachování
ve mûstû zasadit prostû tím, Ïe nebudeme na-
kupovat jinde.

PS: Od doktora specialisty v Rumburku je to
skok do protûj‰í lékárny. Nakoupím si potfiebné
léky – snadno a rychle. 200 Kã doplatek. Do-
jedu autobusem domÛ. Chci si porovnat ceny
v krásnolipské lékárnû. Stejné léky za 100 Kã. 

(jf)

Lékárna
nekonãí!

KrouÏek keramiky pfiijme nové ãleny. Pfiijít
mÛÏe kdokoli star‰í 7 let, pokud má chuÈ
pracovat s keramickou hlínou. SchÛzky jsou
kaÏdé úter˘ od 15.30 do 17 hod. Tû‰í se na
vás Hanka Volfová, Marjánka Osvaldová,
Slávka Dudková a Maru‰ka Jefiábková.

Nové ãleny pfiijímá i novû zakládan˘ indi-
ánsk˘ oddíl Jestfiábi, kter˘ zakládá âSOP Ti-
lia. První schÛzka se uskuteãní ve stfiedu 22.3.
ve 13 hodin v Z·. Dal‰í schÛzky se pak budou
konat pravidelnû kaÏdou stfiedu na TZ Buk
v Krásném Buku v ãase mezi 15. a 17. hodi-
nou a jejich náplní bude poznávání Ïivota
IndiánÛ, v˘roba indiánského obleãení, va-
fiení na ohni, chybût nebude ani spaní v in-
diánském t˘pí. Tû‰í se na vás Jan Bezek. 

Oddíly pfiijímají
nové ãleny



Dne 4. 3. leto‰ního roku uspofiádal Tipsport
bar Krásná Lípa v nové nafukovací hale 
ve Sportovním areálu âeského ·v˘carska 
1. roãník turnaje v sálové kopané.

O úãast na turnaji byl enormní zájem, ale
z technick˘ch a zejména ãasov˘ch dÛvodÛ
se soutûÏe mohlo úãastnit pouze osm t˘mÛ.
„Takov˘ zájem jsme ani neãekali, turnaje se
chtûlo úãastnit celkem dvanáct druÏstev,
a tak se bohuÏel na v‰echny nedostalo, ale
pfií‰tû to urãitû vyjde,“ fiíká organizátor akce,
Jaroslav Hofman z Tipsport baru.

Od devíti do patnácti hodin vládla v hale
v˘borná atmosféra plná zdravého soutûÏení
mezi místními i pfiespolními t˘my a jiÏ pfii slav-
nostním vyhla‰ováním vítûzÛ se oz˘valo vo-
lání po dal‰í podobné sportovní události.
„MÛÏu fiíci, Ïe to nebyla rozhodnû poslední
akce tohoto druhu, kterou Tipsport bar
v Krásné Lípû uspofiádal,“ dodává Jaroslav
Hofman.

Celodenního sportovního klání se zúãast-
nila napfi. druÏstva Policie Rumburk, pekafiÛ
z Dlouhého Dolu, házené z Dûãína nebo
Pharmingu Zahrady. Po tuh˘ch bojích nako-
nec zvítûzil a hlavní cenu, kterou bylo rov-
n˘ch 100 piv, si odnesl t˘m restaurace RÛÏek
z Krásné Lípy.
V˘sledky 1. turnaje v sálové kopané
1. Restaurace RÛÏek
2. Házená Dûãín
3. Mototeam
4. Pharming Zahrady

Turnaj v sálové
kopané

Prostû si popovídat o tom, co dûlají dûti
v matefiské ‰kole, si mohli rodiãe dûtí, které
nav‰tûvují M· Smetanova. Ale nejen o tom
se jedno ãtvrteãní odpoledne v této ‰kolce
povídalo. Promítalo se i video z ãinnosti
‰kolky, obãerstvovalo se a nechybûla ani
akce. Nejen dûti totiÏ ve ‰kolce nûco vyrá-
bûjí. Tentokrát ruku k dílu pfiiloÏili i rodiãe,
ktefií pfiijali pozvání uãitelek k náv‰tûvû
a k vyzkou‰ení ruãních prací. (vik)

Ve ‰kolce
se pobavili

i rodiãe
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KINO Krásná Lípa

AÏ do 14. dubna mohou zájemci Ïádat
o pfiíspûvek na opravy fasád, stfiech a oplo-
cení. Îádost se musí podat písemnû na od-
bor v˘stavby, investic a ÎP MûÚ Krásná Lípa,
kde jsou i k dispozici tiskopisy Ïádostí. O pfiís-
pûvek na opravu fasády nebo stfiechy
mÛÏe poÏádat kaÏd˘ obãan vlastnící dÛm
k trvalému bydlení na území mûsta. O pfiís-

pûvek na rekonstrukci oplocení mÛÏe poÏá-
dat kaÏd˘, jehoÏ plot probíhá podél ulice.
Maximální v˘‰e pfiíspûvku na opravu fasády
ãi stfiechy ãiní 10 000 Kã, maximální v˘‰e
pfiíspûvku na rekonstrukci oplocení ãiní 3000
Kã. Mezi uchazeãe o pfiíspûvek nebudou
zafiazeni ti Ïadatelé, ktefií mají nevyrovnané
závazky vÛãi mûstu. (vik)

Podmínky pro pfiiznání pfiíspûvku
mûsta na opravy fasád,

stfiech a oplocení

Finanãní odbor MûÚ Krásná Lípa vyz˘vá obãany a rekreanty k úhradû poplatku ze psÛ,
pronájmu z pozemkÛ, roãních plateb poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ na území mûsta Krásná
Lípa /dále jen poplatek za odpad/ na rok 2006.
Termín tûchto plateb je do 31. 3. 2006.
ZpÛsob platby buì v hotovosti v pokladnû MûÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny: 

Po, Stfi 8.00 - 11.30 12.00-17.00
Út, ât 8.00 - 11.30 12.00-14.30
Pá 8.00 - 11.30 

nebo bezhotovostnû na úãet mûsta Krásná Lípa:
1) âSOB, a.s. 109634816/0300 pro zasílání poplatku za odpad.
2) Po‰tovní spofiitelna, a.s. 193582042/0300 pro zasílání poplatku ze psÛ, platby za proná-
jem pozemkÛ.
Pro identifikaci platby je zapotfiebí vyplnit pfiidûlen˘ variabilní symbol, kter˘ je uveden na
platebním v˘mûru, popfi. ve smlouvû.

Upozornûní



Provozní ãást vychází z pfiedchozích let a z rozsahu
ãinností, které mûsto zaji‰Èuje. Navíc v leto‰ním návrhu
je:

- na celostátní letní sraz KâT (100 tis. Kã)
- na pfiíspûvky organizacím ve mûstû (290 tis. Kã)
- provoz nafukovací haly 
- oprava (podlahy, omítky, malby, …) obfiadní sínû 
- provozní rozpoãtová rezerva (389 tis.Kã) na krytí dÛle-

Ïit˘ch dodateãn˘ch nárokÛ

Je zde i na provoz v‰ech zafiízení, které slouÏí organi-
zacím ve mûstû (kino-kulturní dÛm, tûlocviãna, fotba-
lová hfii‰tû, T-klub atp.) tak, aby byla i nadále v zásadû
bezplatná.

Souãástí leto‰ního provozního rozpoãtu je i projekt
Komunitní centrum â· (EQUAL). 

Investiãní ãást vychází pfiedev‰ím z rozsahu realizova-
n˘ch akcí (projektÛ) - jiÏ zahájen˘ch v pfiedchozích le-
tech (napfi. dostavba DPS II, rekonstrukce mûstského
parku), ãi jen dofinancování v podstatû ukonãen˘ch
staveb, které zb˘vá doplatit a administrativnû ukonãit
(âOV a kanalizace, kfiiÏovatka u kina, trafostanice na
sídli‰ti…). Tradiãnû jako kaÏd˘ rok navrhujeme vyãlenit
dal‰í finanãní prostfiedky na pfiípravu nov˘ch projektÛ.
Navrhujeme pokraãovat v postupném vybavovaní
a vylep‰ování podmínek na‰ich technick˘ch sluÏeb
(nákup techniky a budování lep‰ího zázemí). V pfií-
padû, Ïe bude je‰tû dostatek sil, navrhujeme zahájení
nûkolika dal‰ích staveb, víceménû souvisejících s ji-
n˘mi projekty ãi snahou dokonãit nûkteré celky (napfi.
autobusové nádraÏí, rekonstrukce ãásti námûstí, diva-
delní osvûtlení a vnûj‰í areál kina, sídli‰tû).

Nejvût‰í investiãní akcí bude v leto‰ním roce projekt
Centrum NP âeské ·v˘carsko I s jeho jednotliv˘mi pûti
stavbami. Chci zdÛraznit, Ïe jenom tento projekt sám
o sobû dosahuje objemu v roce 2006 zhruba 100 mil.
Kã a bude nás stát mimo jiné mnoho ãasu a sil. 

Díky j iÏ z ískan˘m vysok˘m dotacím se letos jedná
o rekordní v˘‰i rozpoãtu. S v˘jimkou schváleného pfie-
klenovacího úvûru od âeské spofiitelny na financování
projektu Centrum NP â· I (na dobu nezbytnû nutnou
do doby proplacení dílãí etapy od EU), není poãítáno
s Ïádnou pÛjãkou ãi úvûrem. 

V oddíle f inancování jsou splátky na dÛm Nemoc-
niãní 6 a splátka pÛjãky SFÎP (na kanalizaci a âOV),
coÏ je kryto pfiíjmy z nájmÛ domu a podílu od Severo-
ãeské vodárenské spoleãnosti, a. s. 

V rozpoãtu je i dostateãnû velká rozpoãtová rezerva
na f inancování projektu Centrum NP â· I v pfií‰t ím
roce (7 mil. Kã), rezerva v investiãní ãásti (2 874 tis. Kã).
Rezervou do dal‰ího roku by mûla b˘t i ãástka urãená
na financování projektu EQUAL (blokovaná z investiã-
ního rozpoãtu ve v˘‰i 2 949 tis. Kã), která po propla-
cení (ze státního rozpoãtu a fondÛ EU) bude pouÏi-
telná k dal‰ímu financování. 

Celkem tedy máme fakticky k pouÏití v pfií‰tím ob-
dobí 12,8 mil. Kã, coÏ je pomûrnû hodnû. 

Jednotlivé poloÏky a akce jsou uvedeny v pfii loÏe-
n˘ch tabulkách. Rozpoãet byl schválen zastupitel-
stvem mûsta.

Zbynûk Linhart, starosta mûsta

Rozpoãet mûsta
Krásná Lípa
na rok 2006


