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Náměstí se začalo užívat, školní sraz skončil. 
Výtečné počasí umocnilo atmosféru mnoha setkání 
žáků i učitelů naší školy, všech účastníků akce. 
Nálada výborná. 
Spojení dvou akcí města a školy přineslo úspěch. 
Náměstí z pověření biskupa litoměřického pokřtil 
kanovník Jiří Hladík, jinak také  žák naší školy.
Ještě den před srazem nám psal učitel František 
Jindra, že nebude moci přijet Ale v sobotu ráno 
přišla SMS na mobilní telefon. Učitel Jindra je už na 
cestě do Krásné Lípy. 
Nakonec, kromě ohromného množství žáků, se 
srazu zúčastnilo zhruba padesát učitelů základní 
školy, mimo jiné právě pan František Jindra, paní 
Oldřiška Vavřínová, paní Zdena Pakandlová, paní 
Doris Podzimková, pan Jaroslav Veselý,  zdaleka 
přijeli i manželé Spilkovi, Ota Nalezinek a velká řada 
dalších (omlouváme se, že nejmenujeme všechny). 
Ve Vikýři přiblížíme mimo jiné i společnou fotografi í 
učitelů tu skvělou atmosféru.
Sraz ročníků byl velmi zajímavý. Setkání po padesáti 
letech bylo dojemné a také plné zajímavostí. 

Hlavní program začal v jedenáct hodin a přešel 
ve slavnostní uvedení nového náměstí do užívání. 
Projekt Regenerace Křinického náměstí byl 
uskutečněn za podpory 31 mil.Kč z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti 
Severozápad. 
Tuto skutečnost připomíná pamětní deska na nové 
kašně.
Myslíme, že je na místě, abychom  za tuto 
významnou podporu, a za to, že máme pěkné 
náměstí, zprostředkovaně poděkovali zástupcům 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
resp. Ústeckého kraje. 
Děkujeme všem, kteří pomáhali při přípravě  
a organizaci akce, zejména pak členům 
organizačního výboru, který se scházel půl roku 
a připravoval vše potřebné. 
Všem patří velký dík. Tady nám dovolte ještě tři 
jména, bez kterých by akce vůbec nevznikla: 
Zdeněk Novák, Karel Jarolímek a Jan Kolář.
Dovolte, abychom poděkovali všem účastníkům 
a taky místním aktérům všech ročníků, že se ujali 

svých  spolužáků odjinud a ukázali jim, co nového 
se událo v našem městě za poslední roky. 
Tak snad zase někdy příště. 
Zbyněk Linhart a Ivana Preyová

VÍCE O ŠKOLNÍM SRAZU NA STRANĚ 6 a 7

Školní sraz - děkujeme

Příští číslo Vikýře vyjde ve 
čtvrtek 24. června

Školní sraz 2010 
v televizi

Reportáž ze sobotního Školního srazu 2010 
na Křinickém náměstí můžete shlédnout 
na webových stránkách regionální televize 
R1 GENUS- zde (pondělí 7. červen 2010). 
Velmi pozitivní ohlas potěší jistě každého 
krásnolipského patriota. 
Jak se líbil Školní sraz 2010 vám? Vyjádřit se 
můžete prostřednictvím nové anketní otázky 
v pravém sloupci na webových stránkách 
města www.krasnalipa.cz.
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České Švýcarsko: Nový domov 
pro mladé lososy 

Nový domov v řece Kamenici v Národním parku 
České Švýcarsko našlo v prvním květnovém 
týdnu 200 tisíc plůdků lososa obecného. Přivezeni 
a vypuštěni do říčky a jejích přítoků byli 
zaměstnanci Správy NP České Švýcarsko a členy 
Českého rybářského svazu. Jedná se o pokračování 
velice nadějně probíhajícího reintrodukčního 
programu, nastartovaného již v roce 1998.
V minulosti běžné ryby byly v důsledku lidských 
činností, zejména příčných staveb na tocích 
a velkému znečištění vody zcela vyhubeny; poslední 
lososi byli v Labi zaznamenáni koncem 40. let 
minulého století. Novou šanci lososi obecní dostali 
teprve po zprůchodnění nejzávažnějších překážek 
a zlepšení čistoty vody díky programu LOSOS 
2000. V rámci tohoto projektu jsou ze Švédska 
získávány oplodněné jikry, z nichž se v sádce 
v německém Langburkersdorfu vylíhne plůdek. 
Malé rybičky jsou následně v pytlích naplněných 
vodou a natlakovaných vzduchem dopraveny 
k řece Kamenici v Národním parku České Švýcarsko.
Do programu nazvaného Návrat lososů se 

může zapojit také veřejnost, a to adopcí lososa 
prostřednictvím dárcovské SMS. Zájemci z řad 
veřejnosti mohou lososům pomoci odesláním 
dárcovské zprávy ve formátu DMS NAVRATLOSOSU 
na telefonní číslo 87 777. Životní osudy 
adoptovaných lososů i informace o průběhu sbírky 
pak zájemci najdou na stránkách projektu www.
navratlososu.cz, kde si mimo jiné mohou zdarma 
stáhnout tapetu na mobilní telefon.
Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů 
obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. 
Technicky zajišťuje ATS Praha. Bližší informace 
o službě DMS jsou uveřejněny na www.
darcovskasms.cz.

(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 21.6. 2010 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 24.6. 
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
5.7. 2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 8.7. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu 

v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu 

s pečovatelskou službou v Krásné Lípě 
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.

Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
 

Amari poradna
PO, ST 10:00-17:00

Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání, 
zadluženosti apod.

 
Občansko právní poradna 

Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek

Kontakt: 412 354 842
 

JOB poradna
PO 9:00 -17:00

Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
 

Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let

ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.

 
Klub VČELIČKA 

PO, ST 9:00 – 11:00  - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
 

Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity

ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00  - doučování školáků

 
T-klub pro děti a mládež

ÚT-PA 12:00 – 19:00  
SO 12:00 – 18:00

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým 
stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 16:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.

Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení

Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.

Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 12. – 13. 5. 2010 MUDr. Voborská Oluša
      Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624

• 19. – 20. 6. 2010 MUDr. Křemenová Alena
 Sokolská 129, Děčín IX-Bynov, 
 tel.: 412 544 539

• 26. – 27. 6. 2010 MUDr. Charvát Tomáš
 U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město, 
 tel.: 412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od 
stomatologů, přesto ale doporučujeme 
správnost uvedených informací před návštěvou 
lékaře vždy telefonicky ověřit.

UPOZORNĚNÍ 
V sobotu 12. června od 15:00 do 16:00 

hodin bude v areálu Technických služeb 
města ordinovat veterinární lékař.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. 
Na schůzku je třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních 
společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, 
tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor 
odborných textů v Poradci podnikatele.

Dotaz: 
Dotaz: jak má vypadat vlastnoruční závěť? 
Odpověď: 
Pokud někdo chce sepsat své poslední pořízení pro případ své smrti, může tak učinit podle § 476 obč. 
zák. Může sepsat celou závěť vlastní rukou, uvede datum sepsání a vlastnoručně ji podepíše. NEBO 
ji vyhotoví jinak (třeba na psacím stroji, počítači, nebo ji dá sepsat někým jiným), pak ji musí vlastní 
rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně projevit, že listina obsahuje jeho 
poslední vůli. Svědci se musí na závěť vlastnoručně podepsat.
Třetí možností je projevit svoji poslední vůli formou notářského zápisu (tak mohou udělat závěť i 
nezletilí nad 14 let věku).
Vlastnoruční závěť vypadá asi takto: 
Já, níže podepsaný Zbyněk Pražák, nar. 30. měsíce roku, rodné číslo …, bytem Krásná Lípa, …, projevuji 
svou poslední vůli dnešní den touto závětí: 
Dědicem veškerého mého majetku nemovitého, konkrétně: 
Stav. parcela č. … o výměře …. m2

Zahrada parc. č. … o výměře ….  m2

Budova č.p. …  – objekt bydlení – na stav. parcele č. …. 
to vše v kat. území Krásná Lípa, obec Krásná Lípa, kraj Ústecký, zapsané na LV č. 618 vedeném pro kat. 
území Krásná Lípa, 
a veškerého mého movitého majetku
ustanovuji slečnu ZZ, nar. …, bytem …. 
Před níže podepsanými svědky výslovně projevuji tuto svou poslední vůli a také ji vlastnoručně 
podepisuji. 
Jedno originální vyhotovení obdrží dědička, druhé originální vyhotovení této mé poslední vůle 
ukládám ve svém bydlišti. 
V Krásné Lípě dne ….. 
Vlastnoruční podpis:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Svým vlastnoručním podpisem stvrzujeme, že zůstavitel tuto poslední vůli dnes podepsal před námi, 
současně přítomnými svědky, a přitom výslovně projevil, že tato listina obsahuje jeho poslední vůli. 
V Krásné Lípě dne …. 
podpisy svědků: 
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Sněmovní volby 2010 v Krásné Lípě vyhrála ČSSD

Analog na Ústecku 
končí 31. srpna 2010

Tour de feminin už za měsíc Nadace podpořila 
vlčíhorskou rozhlednu

1. Česká strana sociálně demokratická - 370 hlasů (26.31 %) 
2. Občanská demokratická strana - 214 hlasů (15.22 %) 
3. Komunistická strana Čech a Moravy - 198 hlasů (14.08 %) 
4. Věci veřejné - 168 hlasů (11.94 %) 
5. TOP 09 - 167 hlasů (11.87 %) 
6. Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu - 84 hlasů (5.97 %) 
7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - 66 hlasů (4.69 %) 
8. Dělnická strana sociální spravedlnosti - 48 hlasů (3.41 %) 
9. Strana zelených - 39 hlasů (2.77 %) 
10. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - 28 hlasů (1.99 %) 
Voličská účast dosáhla v Krásné Lípě 50,16%. V Krásné Lípě bylo zapsáno 2817 voličů, vydáno bylo 1413 
obálek, z toho bylo platných 1406 hlasů.

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Buková 
hora a Jedlová hora bude 31. srpna 2010 ukončeno. 
Na většině územní oblasti Ústí nad Labem tak 
nebude od září možné „přes anténu“ přijímat 
analogově žádný televizní program. Na blížící 
se termín vypnutí analogových vysílačů budou 
diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, 
upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi 
čtverečky, informační lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se 
rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes 
anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, 
kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. 
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba 
zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a 
zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový 
televizor s vestavěným digitálním tunerem. Těch, 
kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo 
internet, se ukončení zemského analogového 
vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude 
fungovat standardně i po 31. srpnu.

Za necelý měsíc odstartuje na silnicích Krásné Lípy a 
Šluknovského výběžku již 23. ročník mezinárodního 
cyklistického závodu Tour de feminin „O cenu 
Českého Švýcarska“.
Již nyní mají organizátoři závodu na předběžné 
startovní listině sto osmnáct jmen, z toho jsou tři 
obhájkyně celkového prvenství – Trixi Worack, 

Angela Hennig a Aleksandra Bucharenko. Po 
dlouhých letech se na start závodu opět postaví 
závodnice ze Skandinávie – Norska a Švédska. Nově 
se tu objeví Portugalky, Slovinky a Irky. Ve startovní 
listině je i jméno australské závodnice Amy Bredly, 
novozélanďanky Emmy Crun, brazilky Ana Carolin 
Houdjakoff , či izraelky Rotum Gafi novitz.

Nového nátěru a impregnace se ještě v letošním 
roce dočká rozhledna na Vlčí hoře, kterou provozuje 
Klub českých turistů z Krásné Lípy. Dovolit si to 
mohou díky dvacetitisícové podpoře, kterou jim 
přiznala Komunitní nadace Euroregionu Labe.
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Putování téměř máchovské, kupodivu na Baštu v Saském Švýcarsku

Přinášíme další 
příspěvek od Jiřího 
Raka,dříve manažera 
obchodu a turistiky 
OPS České Švýcarsko, 
k r á s n o l i p s k é h o 
zastupitele a člena 
Klubu českých turistů 
v Krásné Lípě, nyní 

„našeho zahraničního dopisovatele“ zpoza Uralu. 
Tentokrát o vycházce na až magicky působící skalní 
most Bastei, vysoko nad Labem, uprostřed lesů… 

(Chýlilo se k večeru. Osamělý poutník kráčel stezkou 
ouzkou na rozlehlém temenu hor Krkonošských 
pod vrcholkem Sněžky. Hučel vítr, jako by Slezsko 
tajemnými slovy mluvilo k sestře české přes 
rozdělující je hradby.) 
Letos uplyne 200 let od narození Karla Hynka Máchy, 
jedné z nejvýraznějších postav české literární scény 
všech dob. Jeho vnímání krajiny pomůže ucítit její 
výjimečnost, pokud jsme ochotni naslouchat jeho 
Máji, Cikánům nebo Pouti krkonošské, z níž je výše 
uvedený úryvek. 
Jeho hrdinové putovali skalní krajinou, krajinou 
vyvřelých kopců k hřebenům hor na zemské 
hranici, krajinou bez turistických cest, zákazů a ještě 
neporušenou industriální výstavbou. 

Ne, nechci zde začít romanticky snít, to by mne 
současná epocha rychlých informací, milující naoko 
skvělé výstupy předhánějící se v dokonalosti, které 
jsou na hony vzdáleny mnohem prostší a bědnější 
skutečnosti našeho neutěšeného světa, brzy 
zlikvidovala. 
Chci vás zavést na skalní vyhlídku Bašta (Bastei), 
odvěký symbol Saského Švýcarska, v tichý večerní 
čas, kdy tisíce návštěvníků už odjely (jen ne v pátek 
a sobotu, to je tam plno i večer). Samozřejmě brzké 
ráno přinese také nádherné zážitky. 
V dlouhých letních dnech je tato cesta v 
podvečer reálná a mezi tamními skalami ucítíte za 
jakéhokoliv počasí velkolepou atmosféru místa. 
Starý kamenný most z roku 1851 se pne nad 
propastmi mezi skalními masivy, cáry mlhy při dešti 
nebo zapadajícím sluncem ozářený Lilienstein nad 
zákrutou Labe vytvářejí nádhernou kulisu místa a 
proti běžnému odpoledni zde procházíte téměř 

sami. Fantastická krajina vysokých pískovcových 
skal, ohromných horských buků (v nadmořské výši 
menší než 300 metrů!) a labského údolí hluboko 
pod vámi ve vás zanechá neopakovatelný dojem. 
Pokud jste naladěni na máchovskou strunu, 
nebudete určitě zklamáni a určitě vám nebude 

vadit, že do těchto míst pěvec Máje pravděpodobně 
nikdy nepřišel. Poutníci, kteří sem zavítají v tichu a 
jsou schopni vnímat okolní krajinu a sílu přírody 
jako hrdina Pouti krkonošské. 
Samotnou vyhlídku není jistě třeba příliš popisovat. 
Ze skalní kazatelny, která v pohledu z labského 
údolí připomíná štíhlou hradní věž, se otevírá 
strhující panoráma labského údolí s letoviskem 
Rathen, stolovými horami i českým Růžákem v 
pozadí. Místo patřilo k hlavním cílům saského 
romantismu konce 18. i počátku 19. století, ale to 
by samo o sobě bylo vyprávění na dvě knihy. 
Na parkovišti, odkud je po asfaltce lesem kolem 
hotelu a restaurace k vlastní vyhlídce méně než 
kilometr, dojedete přes Pirnu a Lohmen nebo přes 
Bad Schandau a Rathewalde pohodlně = potom se 
jedná o nenáročnou vycházku. 
Pokud ale chcete v klidu putovat po staré stezce 
dávných návštěvníků Bašty, staré cestě Malerweg, 

zanechte auto u malé vesnice Uttewalde u 
Lohmenu. Po dnes málo frekventované značené 
stezce sestoupíte do nádherné soutěsky 
Uttewalder Grund s výletní restaurací Waldidylle a 
projdete skalní branou Felsentor. Teplotní inverze 
- chladno zde bývá i v horkém létě. Můžete projít 

až do letoviska Wehlen na Labi, v každém případě 
si podle mapy vyberete další cestu, vystoupáte 
vzhůru na plošinu a nádhernými bukovými lesy 
dojdete k lesní restauraci Steinerner Tisch a dále 
k hotelu Bastei, kde vás očekává stejnojmenná 
vyhlídka, zmíněný skalní most, případně procházka 
mezi skalami skalního hradu Neurathen (placený 
vstup, po 18. hodině formou samoobsluhy). 
Nepředkládám konkrétní popis výletu. Připomínám, 
že jde o klidné putování jedním z nejkrásnějších 
míst střední Evropy - pokud si vyberete správný čas. 
Potom budete překvapeni, jak vás toto jindy rušné 
místo hluboko osloví. 

Program kina - Kulturního 
domu Krásná Lípa - 

ČERVEN 2010

ŽENY V POKUŠENÍ
středa 23. 6.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Odbornice, která radí jiným s manželskými problémy se 
musí potýkat s manželovou nevěrou. Pomáhat jí v české 

komedii Jiřího Vejdělka chtějí dcera i matka. 118 min.   
Mládeži přístupno.

POHÁDKOVÝ LES
12. 6.         pořádá krásnolipský Klub českých turistů

ŠKOLNÍ AKADEMIE
29. 6.

16:00 hod. kulturní dům

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
BYLIN

25. - 27. 6. Vlčí Hora



strana 510. června 2010

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, 
o co se jedná a kde se objekt 
nachází. Kdo do desíti dnů 
od vydání Vikýře správně 
odpoví na otázku, připíše svoji 
adresu a odpověď odevzdá 
v informačním středisku na 
náměstí, nebo ji pošle na 
e-mailovou adresu milansudek@
seznam.cz, bude zařazen do 
losování.
Na fotografi i z minulého čísla je 
nově opravený původní vstupní 
portál do bývalé krásnolipské 
nemocnice, o kterou se zasloužil 
mecenáš města průmyslník Carl 
Ditrich.
Cenu - upomínkové předměty 
– získávají: Klárka Procházková, 

Jaroslava Jäckelová a Pavla Goldbergová.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
PC kurz má ještě volná 

místa
POHÁDKOVÝ LES - už tuto sobotu

Festiválek malého umění

Výstava vojenské 
techniky

Svatojánské slavnosti 
bylin 

Výstava krásnolipského 
malíře Augusta Frinda

Šluknovské zámecké 
slavnosti 2010

Kurz práce na počítači, který pořádá Kostka 
má ještě volná místa. Zájemci se mohou hlásit 
v KC nebo na kc@krasnalipa.cz.
Kurz bude zahájen 15. 6. 2010, bude každé úterý 
a čtvrtek od 16 do 17 hodin v celkovém v rozsahu 
10 hodin. Cena je 500 Kč.
Kurz je určen mírně pokročilým a je složen z kapitol 
INTERNET A E-MAILOVÁ SCHRÁNKA, MICROSOFT 
WORD, MICROSOFT EXCEL.
V těchto kapitolách se naučíte: co je to internet, 
pracovat s internetem, založit e-mail, psát 
a odesílat e-maily, pracovat s textovým editorem 
MS Word (upravovat velikost písma, zvýrazňovat 
text, tvořit odstavce, kopírovat a vkládat text, 
ukládat dokumenty, tisknout
dokumenty), pracovat s tabulkovým editorem 
MS Excel (tvořit tabulky, pracovat s textem, vytvářet 
jednoduché vzorce, pracovat se sloupci a řádky 
tabulky, ukládat a tisknout dokumenty).
Kurz je tvořen: 9 h výuky + 1 h na test
Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení 
kurzu.

V sobotu 12. června se koná tradiční akce pro 
děti i dospělé – krásnolipský Pohádkový les. Start 
bude mezi 8:00 až 10:00 hod. na nádvoří Továrny 
– Domu volného času. Připraveny jsou dvě trasy: 
dlouhá - cca 8-9 km, druhá kratší - cca 6-7 km. Cíl je 
na stanové základně Klubu českých turistů Krásná 
Lípa za fotbalovým hřištěm. Připraven je i kulturní 
program. Koncertovat bude country kapela 
RUKSAK z Rumburka, v několika vystoupeních 

se představí skupina historického šermu. Trasy je 
možné absolvovat i s kočárky, účastníci pochodu 
budou moci v cíli zvolit nejhezčí pohádkové bytosti, 
na trasách bude umístěn stánek s levnými balenými 
nápoji a drobnými cukrovinkami, v cíli bude možné 
opět levně zakoupit jídlo, točené pivo, točenou 
limonádu, kávu a podobně. U táboráku si budete 
moci i opékat uzeninu. Startovné 15,- Kč.
Přijďte, KČT se na Vás těší. 

V sobotu 12. června se v Domečku Na Kopečku v 
Rumburku koná již čtvrtý ročník benefi ční akce 
podporující projekt chráněného zácvikového 
pracoviště Festiválek malého umění. Začíná se v 

10:00 a končí někdy kolem 20:00. Připraveno je 
divadlo, hudba, soutěžení a dílny pro celou rodinu 
a mnoho dalšího. 
Více na www.domeceknakopecku.cz.

V sobotu 12. června od 10:00 Vás Victoria Nord klub 
vojenské historie Šluknov zve na náměstí Míru ve 
Šluknově na výstavu vojenské techniky.

Ve dnech 25. – 27. června se ve Vlčí Hoře v areálu 
aromaterapeutického centra Nobilis Tilia konají 
Svatojánské slavnosti bylin. Více se o akci dozvíte 
na www.nobilis.cz/os

V muzeu Rumburk, které je pobočkou oblastního 
muzea v Děčíně, je připravena výstava obrazů 
krásnolipského malíře Augusta Frinda. Navštívit ji 
můžete od 5. června do 29. srpna letošního roku. 

Od pátku 25. do neděle 27. června se v zámeckém 
parku ve Šluknově budou konat Zámecké slavnosti, 
které v páteční podvečer zahájí historický průvod 
za svitu loučí a noční dělostřelecká show. V sobotu 
jsou na programu šermířská vystoupení, orientální 
tance, antičtí zápasníci, dobové kapely a tance. 
Den pak ukončí koncert Stanislava Hložka a Petra 
Kotvalda a ohnivá show. Neděle bude patřit dětem, 
loutkovému divadlo a Ince Rybářové. Zámecké 
slavnosti zakončí koncert Pražských heligonkářů. 

FOTOSOUTĚŽ: 
Znáte opravdu Krásnou Lípu?

Vědomostní soutěž: Památky Krásné Lípy
Vědomostní soutěž, týkající se památných míst charakteristických pro Krásnou Lípu, kterou připravil 
Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem Krásná Lípa, je u konce. 
Na soutěžní otázky odpovědělo sedmnáct řešitelů, bohužel jeden z nich poslal své odpovědi po 
termínu. Na prvním místě skončil Jan Churáček, který odpověděl správně na všech třicet devět otázek, 
o druhé a třetí místo se podělila Milan Procházka a Denisa Conway, kteří shodně odpověděli správně 
na třicet osm otázek. 
Vítězové dostali celoroční volnou 
vstupenku na rozhlednu Vlčí hora a 
další produkty, které krásnolipští turisté 
vydávají. Všichni účastníci soutěže se 
zároveň stali i prvními fi nalisty podzimní 
vědomostní soutěže Milionář, která se 
uskuteční v Krásné Lípě. 
Odpovědi na všech 39 otázek najdete 
na webových stránkách města www.
krasnalipa.cz v aktualitách a ve vývěsní 
skříňce KČT u autobusové zastávky v 
Krásné Lípě.
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Školní sraz byl rekordní
Objetí, smích i slzy a vzpomínky. To byl uplynulý 
školní sraz – jeden z největších školních srazů v 
republice. Koneckonců si přívlastek NEJ zaslouží - na 
sraz dorazilo přes čtrnáct set bývalých absolventů 
krásnolipské základní školy – ročníky 1935 až 1994 
- a padesát učitelů. Společně s nimi ale do Krásné 

Lípy přijelo přes dva a půl tisíce lidí. Díky tomu 
byly překonány hned dva dosavadní rekordy -  
v „Největším počtu absolventů na jednom místě“ 
a „Největším počtu absolventů jedné školy na 
společné fotografi i“ – tyto rekordy byly překonány 
hned třikrát. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším 

účastníkem setkání byl neuvěřitelných 65 let. Lidé 
na setkání přijeli ze vzdálené Anglie i Černé Hory.
Na den školního srazu bylo naplánováno i slavnostní 
předání zrekonstruovaného krásnolipského 
náměstí do užívání. Toho se ujal kanovník Jiří 
Hladík, sám rodák a absolvent zdejší základní školy. 

Slavnostního křtu náměstí se ujal kanovník Jiří Hladík – sám rodák a absolvent 
krásnolipské školy.

Rekord padl a hned dvakrát, do Krásné Lípy přijelo na dva a půl tisíce lidí. R k d dl h d d k át d K á é Lí řij l d ůl ti í lidí
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Školní sraz je krásnou minulostí
Několik dní po školním setkání je dobou, po 
kterou své myšlenky nedokážeme odpoutat od 
krásnolipské soboty a jsem si jist, že to ještě nějakou 
chvíli potrvá. Byl to den, který se jednoznačně 
zapíše do našich pamětí. 

V diskuzi píšete své pozdravy a vzkazy. Jsme za 
ně moc rádi a nejen pro ně necháme tento portál 
ještě dlouhou dobu funkční. Můžete zde psát to, 
co jste nestihli říct v sobotu, ale i to, co vás napadlo 
až v neděli. V tomto čase připravujeme rozsáhlou 

fotogalerii, ale také je v přípravě velká kniha, která 
bude této události věnována. I o ní Vás zde budeme 
informovat. 
Chtěli bychom Vám zde v aktualitách ještě nějakou 
dobu přinášet pozdravy od učitelů, se kterými 
jste si třeba nestihli podat ruku, protože byli 
v neprostupném obležení, jako například vážený 
pan učitel František Jindra. 
Chceme zde ještě nechat působit tu nádhernou 
energii, kterou jste do Lípy v sobotu přivezli 
a kterou jste nám tady nechali. Děkujeme za ni. 
Zároveň bychom chtěli vyzvat ty, kteří si celý den 
průběžně dokumentovali, aby posílali své fotografi e 
na adresu skolnisraz@krasnalipa.cz Rádi z nich 
některé vybereme a zařadíme do připravovaných 
fotogalerií.

(Zdeněk Novák)

Výjimkou nebylo ani setkání dávných kamarádů, kteří se neviděli 50 let. Emocemi naplněné náměstí se v 
jeden okamžik semknulo kolem třiadevadesátiletého bývalého ředitele školy Františka Jindry. Jeho žáci 
ho chtěli po letech opět vidět a alespoň mu krátce stisknout ruku.

Napsali jste do diskuze
-  Chtěla bych poděkovat všem organizátorům 
srazu spolužáků v Krásné Lípě. Vůbec za 
ten nápad a potom za perfektní přípravu a 
organizaci.... Je asi málo měst, kde se udělalo 
tolik pro jeho zvelebení, za což vřelý dík. 
...všude je vidět ohromný kus práce. Přeji všem 
v Lípě, ať se vám nadále daří, přeji vám ještě 
spoustu takových akcí jako byl sraz spolužáků 
a Krásné Lípě přeji, ať je čím dál hezčí. Vladimíra 
Kotousová-Hozáková 

- Krásná Lípa rozevřela svoji širokou 
pohostinnou náruč a všechny „žáky“ srdečně 
objala a přivítala DOMA. Za tento pozoruhodný 
počin srdečně děkuji! Petra Vybíralová, 
roz. Johnová

-  Děkuji za velmi krásný den, který se opravdu 
vydařil! Organizátoři, máte můj velký obdiv. 
Jana Vachtová, roz. Kočová 

- Některé lidičky jsem neviděla více jak 
30 let. Díky všem, kteří tohle vymysleli a hlavně 
úspěšně zorganizovali jsme měli možnost zažít 
něco nezapomenutelného. Díky, a ještě jednou 
díky! Věra Dudková

- Myslím si, že nikoho neurazím tím, když 
napíšu, že se tento den zapsal nesmazatelnými 
zážitky do našich pamětí. Všem ještě jednou 
děkuji.

- ....bylo moc milé setkat se s kamarády a se 
spolužáky, byly to velice emotivní pocity.
V Krásné Lípě nežiji mnoho let, ale její nová 
tvář, především rekonstrukce náměstí mne 
nadchla. Přeji vám, ať se daří. Majka Zumrová-
Zemanová

- Pořadatelé, díky, bylo to ono. ....Nakonec 
ryze soukromá zvědavost převýšila nabídky 
programu, tak jsem si užíval krásné Krásné Lípy 
do sytosti a plnými doušky. Honza Kolář 
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Beruškový maxiobraz

Dopoledne v expozici Nejmladší účastnicí byla 
Krásnolípačka

Amari klub vyrazil na Dymník
Beruškový den dětí si užily děti v mateřském centru 
Beruška Krásná Lípa přesně 1. června dopoledne. 
Společně si zasoutěžily, zdolaly těžkou opičí dráhu 
a namalovaly společný velkoobraz věnovaný 
Beruškovému dni dětí, takže plný berušek. Děti, 
kterým zbyly síly a odvaha, se nechaly se svým 
krásným dílem vyfotit. Nakonec se nechaly všechny 
dětičky odměnit samými zdravými dobrotami. 
Děkuji za zajištění akce Dáše a Míle.

(Lada Hrnečková)

Děti z předškolního klubu, které 
navštěvují Amari centrum  v 
komunitním centru, se byly podívat 
v expozici Domu Českého Švýcarska. 
Zde pro ně byl připravený vzdělávací 
program pro předškolní děti. Děti se 
v interaktivním programu dozvěděly 
mnoho zajímavého o přírodě, která je 
obklopuje a jaká zvířata v Národním 
parku České Švýcarsko žijí a kde je 
mohou ve volné přírodě spatřit.
Projekt je fi nancován z prostředků 

Nadace O2,  ze sbírkového projektu 
Pomozte dětem!, organizovaného 
společně Nadací rozvoje občanské 
společnosti a Českou televizí a z 
fi nančních prostředků státního 
rozpočtu České republiky, určených 
na realizaci programu „ Předcházení 
sociálnímu vyloučení a odstraňování 
jeho důsledků, poskytovaných 
Úřadem vlády ČR.

(Dagmar Hadravová, CEDR – 
komunitní centrum)

Pouhý jeden měsíc stará Maruška 
Vítková z Krásné Lípy se stala 
nejmladší účastnicí 34. ročníku 
mezinárodního turistického pochodu 
Severní Stopou. Za svou účast 
obdržela zvláštní odměnu, kterou 
byla taška s dárky pro kojence.
Letošní STOPY se zúčastnilo 1.069 
účastníků, z toho bylo 102 turistů 

z Německa a 20 z Polska, cyklistů 
bylo celkem 25, pochodu se také 
zúčastnilo 290 dětí. 
Informace a fotky z letošního a 
minulých ročníků SEVERNÍ STOPY 
naleznete na  www.severnistopou.cz.

(Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní 
Poustevna)

Amari klub a T-klub uspořádali výlet na Dymník. 
Měli jsme obrovské štěstí, protože mezi dny plnými 
bouřek a mraků byla tato sobota světlou výjimkou. 
Slunce nás příjemně hřálo a na nebi plul sem tam 
nějaký mráček. Někteří již na Dymníku byli, pro 
jiné to byla úplně první návštěva, ale všichni jsme 
se shodli na tom, že je rozhledna krásně opravená 

a vypadá jako malá sestra Vlčí hory. Cestou jsme 
si zahráli oblíbenou hru na lesní schovávání, po 
návratu jsme si pochutnali na sladké odměně, dali 
si čaj a ještě jsme hráli ping pong a fotbal. Byla to 
krásná sobota naplněná sluncem. Doufáme, že nás 
mnoho takových ještě čeká.

(Za Amari klub a T-klub Petra Vrajová)

y
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Výtvarná soutěž ČSOP Tilia „  Skalní hrady a hrádky 
Českého Švýcarska „ nás ve školce inspirovala k 
tajemnému bádání. Byly tady nějaké hrádky či 
pevnosti? Jak to bylo s rytíři, a co nám z dob dávno 
minulých zbylo?
Žili tady princezny? 
Otázek, které se okamžitě vyrojily v dětské 
fantaziemi zmítané hlavičce nebraly konce a tak 
jsme se rozhodli trochu bádat. Velmi nám pomohla 
maminka Adámka, která nám obstarala reálné 
fotografi e již více méně zřícenin hrádků z našeho 
nejbližšího okolí a přidala k tomu dobové malované 
fantazie malířů – jejich představu, jak hrádky 
vypadaly.. 
V knihách jsme hledali jak takový hrad a lidé v něm 
vlastně skutečně vypadali, vyrobili jsme si  meče i 
štíty , hráli hry a  povyprávěli si nad encyklopediemi 
něco o jejich významu…
Pustili jsme se také do díla – hradu z odpadového 
materiálu – takového jaký by se zase líbil nám – 

lidem dotčeným moderní dobou. Dílo bylo vskutku 
velkolepé a tak jsme ho s napjatým očekáváním 
poslali do soutěže.
Jestli ovšem myslíte, že tímto naše bádání skončilo- 
mýlíte se  - žádná kniha nemůže nahradit skutečný 
zážitek a tak jsme se vypravili vyzkoumat nějakou 
nejbližší zříceninu – co když objevíme poklad, nebo 
se tu budou potulovat bájní loupeživí rytíři??
 Hledání takového hrádku nebylo těžké – nám 
nejbližší pozůstatky zříceniny se schovávají v 
Krásném Buku. Cesta kolem podstávkových domků 
připomínala cestování do pohádky a při výstupu na 
vrcholek vedoucí ke hrádku byly děti velmi napjaté 
– čekala tam na ně totiž schovaná mapa pokladu a 
podle ní ho děti posléze i skutečně našli. (Nebyla to 
sice bedna plná zlata, ale on takový bonbón je pro 
děti taky učiněný poklad.) Pak jsme již vystoupali 
až na vrcholek – i když se někteří pokradmu 
ohlíželi, zda na nás skutečně nevyběhne nějaký 
rytíř ztracený v čase…Bohudík (pro mnohé malé 

dobrodruhy bohužel) se takový zázrak nekonal a 
odměnou nám byl nakonec pěkný výhled . Oběd, 
který nás čekal ve školce po dlouhé túře si každý 
vychutnal a možná, že již následující víkend doma 
zaznělo: „Mámo, táto, ukážu Vám, kde je tady 
hrad…“ a nápad na rodinnou procházku byl tu. A 
přesně o to nám šlo – aby i malý šestiletý capart 
věděl aspoň něco maličko 

Putování za tajemstvím skalních hrádků

Školní výlety na 
Základní škole zahájily 

třídy 3.B a 4.B.
Ve středu 26.5.2010 vyrazily třídy 3.B a 4.B na školní 
výlet do Liberce do Babylonu. Kdekdo by si spojil 
návštěvu Babylonu spíš s plaváním, ovšem my jsme 
se vydali za poznáním a zábavou. 
Vzhledem k tomu, jak se mění neustále počasí, nám 
bylo úplně jedno, jak bude. 
Po příjezdu do Babylonu jsem zakoupila všem 
dětem vstupní karty. Prvním cílem byl Lunapark. 
Tam se děti zároveň nasvačily a do sytosti vyřádily. 
Kluci si zaválčili v lasergame. Po dvou hodinách 
jsme se vypravili do zrcadlového bludiště, ve 
kterém jsem málem zabloudila i já. Ještě, že mi děti 
ukázaly cestu zpět!!! A protože srandy už bylo dost, 
přišel čas na něco poznat a právě to nám nabídl 
Iqpark. Čas strašně rychle utíkal. Před třetí hodinou 
jsme toto zábavné centrum opustili a vydali se na 
cestu zpět. 
V autobuse nám děti líčily, kde všude byly a co sem 
jim líbilo, či nelíbilo. 

(m.alf )

Těžko se hledá den v letošním květnu, kdy neprší. My jsme ale to štěstí měli, pršelo nám pouze, když jsme byli ve 
vlaku. No a kde?
Poslední setkání žáků naší ZŠ a Mittelschule Neukirch v tomto školním roce se uskutečnilo 28.5. – 29.5. 2010 ve 

spolupráci s Naturschutzzentrem Neukirch a Jugendhausem Neukirch. Cesta nás zavedla do Horní Lužice na vrchol Spitzberg u obce Oberoder-
witz. Naskytl se nám pohled na okolní vrcholky jak na české tak i německé straně (Jedlová, Hvozd, Luž, Löbauerberg, Kottmar a další). K tomuto 
tématu byly přichystané i pracovní listy.. Že v blízkosti obce Oderwitz je letní bobová dráha, ví spousta českých dětí. „Paní učitelko, půjdeme bo-
bovat?“ „Tak se zeptej!“
A tak Vítek a Fanda hledají v hlavách ta správná slovíčka a statečně se jdou ptát. Hurá, zvládli jsme to, každý se může 3x svést. Cesta vlakem zpět 
je zdlouhavá, ale měli jsme štěstí, průtrž mračen přišla právě v době, kdy jsme seděli ve vlaku. Skupinka dětí sedí u svačiny smutně, je to únavou? 
Kdepak. Jsou to Láďa, Terka, Honza, Alenka, Petra a Anne, ti co jsou s námi naposledy, odcházejí na jiné školy a my se s nimi loučíme. Jako již tra-
dičně dostávají upomínkové předměty. Večer budeme vyrábět Specksteine („špekové kameny“). Co to je? Dostáváme úlomky mastku a brousíme, 
řežeme pilkou, leštíme olejem a nakonec z toho vzniknou pěkné přívěsky. V sobotu se účastníme celoněmeckého projektu pro mládež „48 hodin 
společné práce“. Pomáháme v areálu  Mittelschule. Možná budeme i v novinách či v televizi.Byli jsme totiž v záběru televizních kamer. Zase jedno 
setkání končí a opět se vydařilo, přejeme si hezké prázdniny a těšíme se na další v příštím školním roce.
za celou skupinu Vítek Baran a Monika Schwarzová

Každé setkání bylo velmi hezké a naučné. Kolik jich vlastně bylo? Účastnili jsme se jich od 5. někteří od 6. třídy. Je nám líto, že končíme, ale doufá-
me, že se ještě uvidíme a přejeme další úspěšná setkání.  Láďa a Alenka

Společně poznáváme Horní Lužici
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Poslední květnovou sobotu se odehrál 
předposlední zápas starší přípravky v Benešově 
nad Ploučnicí. K odjezdu na zápas se dostavilo 
pouze osm hráčů a proto kluci věděli, že to bude 
víc, než těžké. Nikdo totiž nezbyl na střídání. Navíc 
měl tento zápas rozhodnout o tom, jestli budeme 
třetí, nebo čtvrtí. V půl dvanácté rozhodčí odpískal 
začátek zápasu. 
A jestli bych po mohla někoho opravdu  zaslouženě 
pochválit, tak jsou to právě tito kluci, kteří ze sebe 
dostali úplně všechno a rvali se jako lvi.  
DAVID HOLUBEK, HONZA KAIPR, KUBA VINDYŠ, 

DOMINIK CEMPÍREK, 
TOMÁŠ ALFERY, PÉŤA KAŠTÁNEK, LIBOR KRÁL 
a TOMÁŠ RÝSLER (brána).
Klukům se podařilo dát soupeřům gól již v první 
polovině – autorem byl Tomáš Alfery a toto skóre si 
udrželi až do konce zápasu. 
Ovšem v druhé polovině už toho měli všichni „plný 
kecky“ a my všichni jsme se modlili, aby to ustáli. 
A oni to dokázali! KLUCI JSTE JEDNIČKY!!!!!!
TJ Krásná Lípa – Benešov nad Ploučnicí  1 : 0
 

(m.alf )

Poslední květnovou sobotu kopali i fotbalisté 
Romského sdružení Čačipen, když se zúčastnili 4. 
ročníku fotbalového turnaje v Campu na Valdeku. 

Čačipen do turnaje postavil dvě družstva – dařilo se 
družtvu B, které vykopalo pohár a diplom za třetí 
místo. 

Již tradičně se na tůni č. 1 konala rybářská soutěž 
„Zlatá udice“. Tentokrát v ní zabodovala děvčata, 
která obsadila dvě první místa.
1. místo Tereza Burešová – 97 cm
2. místo Romana Vojancová – 87 cm
3. místo David Holub – 78 cm
Největší ulovenou rybou byla štika – 45 cm, kterou 
vylovila Tereza Burešová.
Velice děkuji za pomoc výboru MO ČRS a dalším.

(Josef  Vavroch, vedoucí mládeže)

Tradičně se v půli května koná mezinárodní 
turnaj žáků a žákyň o cenu Lidické růže v Kladně. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 265 závodníků a 
závodnic ze 37 oddílů a 7 států. 
I přes vynikající sportovní obsazení tohoto turnaje 
nechali o sobě krásnolipští zápasníci vědět. 
Úspěšnější tentokráte byla děvčata, která jako 
jedná stanula na stupních vítězů. Velké překvapení 
všem ovšem přichystala Denisa Horáková, která ve 
fi nále dostala na lopatky mistryni ČR z Hellasu Brno. 
Vynikající výsledek odvedla i Barbora Kučerová, 
která v silné konkurenci skončila na krásném třetím 
místě. Nejdále z chlapců se probojoval Honzík 
Kubáň,, který skončil na krásném čtvrtém místě.

(Jan Durec)
Za prvé:
V polovině května se v Liberci konalo otevřené 
mistrovství Libereckého kraje v zápase ve volném 
stylu pro mladší a starší žáky. Z Krásné Lípy se 
tohoto závodu bohužel účastnili jen čtyři závodníci. 
Přesto se nedá hovořt o zklamání, možná jen co se 
počtu týkalo, všichni čtyři závodníci totiž zabojovali 
a stanuli na stupních vítězů. 
1. místo František Čapek a Roland Pfeifar
2.  Jakub Jäckel a Štěpán Mráz
Za druhé:
Oddíl získal posilu - bývalý ligový zápasník z 
Varnsdorfu – Jirka Czomor - začal nejen pracovat v 

Krásné Lípě, ale také začal pomáhat krásnolipským 
trenérům. Jeho výpomoc přišla v poslední chvíli, 
neboť jeden z trenérů je pracovně vytížen a druhý 
je po úraze.
Za třetí:
Oddílu zápasu se dostalo cti a jeho zápasníci byli 
pozváni na jeden z největších turnajů v Evropě. 
Jde o Velkou cen Žitného ostrova, kde pravidelně 
startují nejlepší závodníci z patnácti zemí Evropy. 
Poslední víkend v červnu proto držte našim sedmi 
statečným palce, pro všechny to bude znamenat 
skutečný křest ohněm.

(Jan Durec) 

Í

7. fotbalový zápas

b t k li i f tb li té Č či d t j t il d ě d

Fotbalisté Čačipenu skončili třetí

Děvčata přerybařila 
chlapce

Lidická Růže byla 
úspěšná

Třikrát ze zápasu

I. Hlavní program 
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 65 - 01
RM projednala přípravu jednání 22. zasedání ZM dne 
22. 4. 2010 a jeho hlavní program:
- Zpráva o hospodaření města (závěrečný účet za rok 2009)
- Rozpočet města na rok 2010
- Organizace založené městem
II. Došlá pošta 
Prodej nemovitosti - Usnesení RM č. 65 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1416/1 o výměře 1696 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1405 část o výměře cca 2700 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 175 část o výměře 20 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 201 část o výměře 5 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 218 část o výměře 45 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 289/1 část o výměře 47 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 317/2 část o výměře 4 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 278 část o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 186/1 o výměře 1 352 m2, k. ú. Vlčí Hora,
p. p. č. 186/2 o výměře 370 m2, k. ú. Vlčí Hora,
st. p. č. 105 o výměře 976 m2, k. ú. Vlčí Hora,
p. p. č. 2750/1 o výměře 132 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2750/2 o výměře 22 m2, k. ú. Krásná Lípa,
a objekt č. p. 8 na st. p. č. 105, k. ú. Vlčí Hora.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2752 o 
výměře 91 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zah-
rady Janu a Vlastě Součkovým, Praha 6, Bělohorská 34 za 
cenu 9 820 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 202/5 o 
výměře 110 m2, k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady 
Klausu a Olze Frenzelovým, Krásná Lípa, Zahrady 93 za 
cenu 2 750 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 202/2 o 
výměře 1690 m2, k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady 
Františku a Jitce Rychnovským, Děčín, Teplická 134/135 
za cenu 169 000 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 65 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1906/3 o 
výměře 242 m2, p. p. č. 1906/4 o výměře 127 m2, p. p. č. 
1910/5 o výměře 441 a p. p. č. 1910/6 o výměře 169 m2, 

vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jindřichu 
Milcovi, Krásná Lípa, Havlíčkova 34 za cenu 19 580 Kč a 
za podmínky současného odkoupení objektu č. p. 628/34. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 633 o výměře 
270 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Robertu 
Krausovi, München, Türkenstr. 29b za cenu 33 500 Kč. Ku-
pující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 65 - 08
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 3187 a části 
p. p. č. 2748/23, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Miloši a Jitce Kubištovým, Krásná Lípa, Kyjovská 
2 z důvodu zachování pro potřeby města.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 09
RM projednala žádost Martina Dastycha, Krásná Lípa, 
Nemocniční 4 a doporučuje ZM schválit výjimku z Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa převod části p. p. č. 1159/1, k. ú. Krásná Lípa 
a st. p. č. 1476, k. ú. Krásná Lípa do vlastnictví žadatele.
RM ukládá vedoucímu OVIŽP připravit návrh postupu ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa ve věci prodeje pozemků určených pro 
výstavbu RD.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 65 - 10
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 86/3 o výměře 
310 m2, p. p. č. 100 o výměře 384, části p. p. č. 3004 o 
výměře 228 m2 a části p. p. č. 101 o výměře 275 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Zdeně a Zdeňku 
Zelendovým, Krásná Lípa, Stradalova 23 za cenu 59 265 
Kč za podmínky respektování bezejmenné vodoteče. Ku-
pující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1416/2 o výměře 
68 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Kamilu 
a Evě Zachovým, Neratovice, Kojetická 971 za cenu 1 360 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 12
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 3013 o výměře 
637 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Marii 
a Františku Smolovým, Krásná Lípa, Kyjovská 57a za cenu 
12 740 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 13
RM bere na vědomí žádost Michala Stibora o odkoupení 
části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa a schvaluje text 

odpovědi, dle předloženého návrhu.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 65 - 14
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 952/5 o výměře 22065 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 952/7 o výměře 28375 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 952/8 o výměře 5447 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 952/9 o výměře 24599 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 258/2 o výměře 15916 m2, k. ú. Zahrady;
p. p. č. 272/2 část o výměře cca 3300 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 272/1 o výměře 827 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1405 část o výměře cca 2800 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 3187 o výměře 38 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2748/23 část o výměře cca 50 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 65 - 15
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 2748/23, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Miloši Kubištovi, 
Krásná Lípa, Kyjovská 2 z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 65 - 16
RM bere na vědomí zrušení žádosti o pronájem pozemků 
Jindřichu Milcovi, Krásná Lípa, Havlíčkova 34 a schvaluje 
vrácení kauce 100 Kč.
Směna pozemků - Usnesení RM č. 65 - 17
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 569 o 
výměře 115 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za část p. p. č. 
28/7 o výměře 61 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s Janem 
a Milenou Malými, Děčín, M. Majerové 966/1. Rozdíl 
výměr bude účtován částkou 70 Kč/m2. Náklady uhradí 
směnitelé rovným dílem.
Směna pozemků - Usnesení RM č. 65 - 18
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 3051/2 o 
výměře 743 m2, p. p. č. 3051/15 o výměře 241 m2 a p. 
p. č. 3054/1 o výměře 136 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. 
p. č. 3055/1 o výměře 36 m2 a p. p. č. 3055/2 o výměře 
47 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s Povodím Ohře, s. p. , Cho-
mutov, Bezručova 4219. Rozdíl výměr bude účtován ce-
nou za m2, dle znaleckého posudku. Náklady spojené s 
vkladem do KN a vyhotovení znaleckého posudku hradí 
Povodí Ohře.
Směna pozemků - Usnesení RM č. 65 - 19
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 1133/16 o 
výměře 31 m2 a p. p. č. 1133/18 o výměře 6 m2, vše k. 
ú. Krásný Buk za p. p. č. 1133/13 o výměře 2 m2, p. p. č. 
1133/15 o výměře 13 m2, p. p. č. 1133/17 o výměře 12 
m2, p. p. č. 1133/19 o výměře 12 m2, p. p. č. 1133/20 o 
výměře 104 m2 a p. p. č. 1133/22 o výměře 9 m2, vše k. 

ú. Krásný Buk s Povodím Ohře, s. p., Chomutov, Bezručova 
4219. Rozdíl výměr bude účtován částkou za m2, dle 
znaleckého posudku. Náklady spojené s vkladem do KN a 
vyhotovení znaleckého posudku hradí Povodí Ohře. 
Směna pozemků - Usnesení RM č. 65 - 20
RM doporučuje ZM ve smyslu usnesení ZM č. 6-16/2007 
ze dne 13. 9. 2007 směnu p. p. č. 241/4 o výměře 62 m2, 
části p. p. č. 243/1 o výměře 120 m2 a části p. p. č. 245/6 
o výměře 13 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 2972/3 
o výměře 120 m2 a část p. p. č. 2972/2 o výměře 224 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa s fi rmou Euro Topoz, spol. s r. 
o., Velký Šenov za podmínky výmazu zástavního práva z 
uvedených pozemků.
Směna pozemků - Usnesení RM č. 65 - 21
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č.2924/4 o 
výměře 20 m2 a část p. p. č. 2929 o výměře 5 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za část p. p. č. 408/1 o výměře 7 m2 a část st. 
p. č. 301/1 o výměře 7 m2, vše k. ú. Krásná Lípa. 
Odkoupení pozemku - Usnesení RM č. 65 - 22
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 2751/10 
o výměře 201 m2, k. ú. Krásná Lípa od Mgr. Ivety 
Wrobelové, Krnov, Petrův Důl 1 a Jiřiny Čechové, Krnov, U 
Potoka 9 za cenu 20 Kč/m2. Náklady s převodem pozem-
ku uhradí nabyvatel.
Odkoupení pozemku - Usnesení RM č. 65 - 23
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 2748/32 o 
výměře 28 m2, k. ú. Krásná Lípa od Josefa Záhorského, 
Krásná Lípa, Masarykova 14 za cenu 30 Kč/m2. Náklady s 
převodem pozemku uhradí nabyvatel.
Převod pozemku - Usnesení RM č. 65 - 24
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části p. p. 
č. 1494 o výměře 86 m2, k. ú. Krásná Lípa od Pozemko-
vého fondu ČR Děčín.
Sdělení k pozemkům - Usnesení RM č. 65 - 25
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1494, p. p. č. 1497/3 a p. 
p. č. 1501/6, vše k. ú. Krásná Lípa z hlediska územního 
plánu pro potřeby PF ČR.
III. Různé 
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 65 - 26
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 266, k. ú. Krásná Lípa, dle 
předloženého návrhu s tím, že na výstavbu garáže bude 
odděleno max 30 m2.
Rozdělení pozemku - Usnesení RM č. 65 - 27
RM schvaluje návrh rozdělení p. p. č. 829, k. ú. Vlčí Hora za 
účelem prodeje části pozemku do výměry cca 1000 m2, 
dle předloženého návrhu.

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 65. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14.04.2010
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Byty - Usnesení RM č. 65 - 28
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 3, Frindova 
979/4, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 1 + 1(cca 
40 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy 
při podpisu nájemní smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 65 - 29
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 
2008/25/27 - 75 uzavřené s Miroslavem Šedivým, 
Nerudova 53/7, Krásná Lípa na byt č. 21, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6. Dodatkem se nájemní smlouva 
prodlouží do 30. 6. 2010 a nadále automaticky o 3 měsíce 
po splnění podmínek daných dodatkem.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 65 - 30
RM schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě s pečovatelskou 
službou Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí: 
1. Zerzánová Růžena, Krásný Buk 54, Krásná Lípa
2. Krulišová Jaroslava, Vlčí Hora 128, Krásná Lípa
3. Sabo Jan, Sabová Anna, Vančurova 52/4, Krásná Lípa 
(s podmínkou)
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 65 - 31
RM ruší usnesení RM č. 64-16 ze dne 18. 3. 2010.
RM schvaluje nenavyšovat nájemné z nebytových prostor 
majetku města po celý rok 2010.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 65 - 32
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2009/22/27-
231 uzavřené s Thu Le Thi, Rumburk, Matušova 83/4 na 
nebytový prostor č. 8, Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 
dohodou k 30. 4. 2010.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 65 - 33
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem sklepa v 
objektu Křinické náměstí 14/16, Krásná Lípa Tomáši 
Krčmářovi, Krásná Lípa, Pivovarská 489/2 za účelem 
odběru studené vody, dle předloženého návrhu.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 65 - 34
RM neschvaluje žádost Tomáše Hemmera o změnu výše 
nájmu za nebytový prostor Křinické náměstí 7/12, Krásná 
Lípa. 
Knihovna - Usnesení RM č. 65 - 35
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a 
distribuci knižních fondů pro městskou knihovnu v Krásné 
Lípě, evidenční číslo na MK ČR 2205, uzavřené mezi 
stranami Městská knihovna Děčín a město Krásná Lípa, 
dle předloženého návrhu.

Pravidla pro hospodaření s rozpočtovými 
prostředky, majetkem města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 65 - 36
RM schvaluje změnu pravidel pro hospodaření s 
rozpočtovými prostředky, majetkem města Krásná Lípa s 
účinností od 1. 5. 2010, dle předloženého návrhu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa r. 2010 - Usnesení RM č. 65 - 37
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - sch-
válený rozpočet 2010 příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa. 
Zpráva o hospodaření KOSTKA za rok 2009
Usnesení RM č. 65 - 38
RM doporučuje ZM schválit zprávu o hospodaření 
příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa pro rok 2009 
v předloženém znění. 
Relax Krásná Lípa, p. o. - rozpočet
Usnesení RM č. 65 - 39
RM doporučuje ZM schválit rozpočet příspěvkové organ-
izace Relax Krásná Lípa na rok 2010 v předloženém znění.
RELAX Krásná Lípa, p. o. -  Usnesení RM č. 65 - 40
RM ukládá řediteli RELAX Krásná Lípa, p. o. ve spolupráci 
s místostarostkou města Krásná Lípa vypracovat spisový 
a skartační řád RELAX Krásná Lípa, p. o., aby obsahoval 
místo archivace a mimo jiné přesný termín skartace 
dokumentů RELAX Krásná Lípa, p. o. souvisejících s pro-
jektem Centrum ČŠ I.
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 560 907658 1
Usnesení RM č. 65 - 41
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 560 
907658 1 pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za 
škodu způsobenou zaměstnavateli se společností KOOP-
ERATIVA pojišťovna, a. s. v předloženém znění. 
Spisový a skartační řád MěÚ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 65 - 42
RM ukládá místostarostce města Krásná Lípa ve spoluprá-
ci s vedoucí fi nančního odboru doplnit spisový a skartační 
řád Městského úřadu v Krásné Lípě, aby obsahoval 
mimo jiné přesný termín skartace dokumentů projektů 
fi nancovaných prostřednictvím fondů EU (např. EQUAL, 
Centrum ČŠ I, apod.). 
Smlouva o dílo - SEZAKO Prostějov, s. r. o.
Usnesení RM č. 65 - 43
RM schvaluje návrh smlouvy o dílo s fi rmou SEZAKO 
Prostějov, s. r. o., Prostějov 796 01, Fanderlíkova 36, o 
čištění odlučovačů ropných látek v prostoru Křinického 

náměstí, Krásná Lípa.
Zrušení smlouvy o smlouvě budoucí
Usnesení RM č. 65 - 44
RM ruší smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene (p. Vlček) mezi městem Krásná Lípa a 
společností ČEZ Distribuce, která byla schválena us-
nesením RM č. 50-15/2009.
Směna pozemku - Usnesení RM č. 65 - 45
RM bere na vědomí dopis Mgr. Jitky Jursíkové, ve kterém 
jmenovaná vyjadřuje svůj nesouhlas se směnou částí 
pozemků p. p. č. 1036/1 a 2978/1, k. ú. Krásná Lípa a 
doporučuje ZM zrušit usnesení č. 20-73/2010.
Cesta k rekreačnímu objektu č. e. 88, Kyjov
Usnesení RM č. 65 - 46
RM doporučuje ZM vydat nesouhlas se vznikem nové 
cesty k rekreačnímu objektu č. ev. 88 a 89, Kyjov a to do 
doby vzniku nového územního plánu.
KČT Krásná Lípa - rozhledna - Usnesení RM č. 65 - 47
RM bere na vědomí dopis od KČT Krásná Lípa, ve 
kterém informuje o záměru postavit novou rozhlednu 
na Maškově vrchu a schvaluje zapracování záměru do 
nového územního plánu. 
Opatrovnictví - Usnesení RM č. 65 - 48
RM neschvaluje převzetí opatrovnictví Boženy Polendové, 
nar. 1935, uživatelky Domova se zvláštním režimem, 
Krásná Lípa, Čelakovského 13.
Nastoupení náhradníka - Usnesení RM č. 65 - 49
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu v zastupitelstvu 
města a nástup nového člena ZM jako náhradníka z voleb-
ní strany ČSSD a to Hany Koblihové a konstatuje předání 
osvědčení dle § 56 odst. 2 z. č. 491/2001 Sb.
Pojízdná prodejna - Usnesení RM č. 65 - 50
RM schvaluje smlouvu o zajištění služby - provozování 
pojízdné prodejny v části města Vlčí Hora mezi městem 
Krásná Lípa a společností Pekařství Bohemia, s. r. o. Jab-
lonec nad Nisou, dle předloženého návrhu.
Pronájem NP na volby do PS P ČR
Usnesení RM č. 65 - 51
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 
2010/22/29-142 na pronájem volební místnosti s Nobilis 
Tilia, s. r. o., Vlčí Hora.
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 
2010/22/29-143 na pronájem volebních místností s o. s. 
Rodiče pro školu.
Smlouva o spolupráci - Usnesení RM č. 65 - 52

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o spolupráci při 
zabezpečování požární ochrany mezi městem Krásná Lípa 
a obcí Doubice, dle předloženého návrhu.
Jmenování a odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 65 - 53
RM odvolává na vlastní žádost Janu Fafl ákovou z komise 
výstavby a životního prostředí.
RM jmenuje Jarmilu Rosovou novým členem zdravotně 
sociální komise.
Protidluhová kampaň - Usnesení RM č. 65 - 54
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa realizaci putovní 
výstavy s názvem - Protidluhová kampaň v prostorách 
budovy radnice v termínu od 28. 8. 2010 do 15. 10. 2010, 
dle předložené žádosti.
Divadelní představení - Usnesení RM č. 65 - 55
RM schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kulturního 
domu a schvaluje prominutí poplatku ze vstupného na 
konání divadelního představení s názvem - Kdo hledá 
najde občanskému sdružení Creatio, konaného dne 11. 
4. 2010.
Hanky Panky - Usnesení RM č. 65 - 56
RM schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kulturního 
domu a schvaluje prominutí poplatku ze vstupného na 
uspořádání akce Hanky Panky travesti show, Praha. 
IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
-  Zápis z fyzické kontroly (dne 30. 3. 2010) - Centrum 
 Národního parku ČŠI,
-  Příjmy sportovního areálu za období 1. 1. 2007 - 31. 3. 
 2010,
-  Statistika návštěvnosti městské knihovny za 
 březen 2010,
- Informace o konání zábavy RS Čačipen dne 1. 5. 2010.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
-  Zápis z 20. schůze Kontrolního výboru ze dne 25. 3. 
 2010,
-  Zápis z komise výstavby a životního prostředí 
 ze dne 6. 4. 2010,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 
 12. 4. 2010,
-  Zápis z jednání kulturní komise ze dne 6. 4. 2010,
-  Zápis z komise sociálně zdravotní ze dne 8. 4. 2010.
Jana Gálová                                                       Ing. Zbyněk Linhart 

I. Hlavní program 
Závěry z 22. zasedání ZM - Usnesení RM č. 66 - 01
RM projednala průběh a výsledky 21. zasedání ZM a ukládá:
a) Janu Kolářovi realizovat nákup dodávkového sklápěcího vozu 
na TS,
b) Janě Gálová vyjasnit statistiku kriminality s Policií ČR OO Krásná 
Lípa.
Investiční akce rozpočtu města na rok 2010
Usnesení RM č. 66 - 02
RM schvaluje realizaci akcí v rámci položky malé stavby investičního 
rozpočtu města na rok 2010, dle přílohy. 
RM schvaluje zadání stavby revitalizace plochy u náměstí, dle 
předloženého návrhu a ukládá starostovi města předložit návrh 
na řešení výzdoby areálu. RM schvaluje zadání na vnitřní opravy 
objektu kaple ve Vlčí hoře.
RM schvaluje nákup:
a) Sklápěcího dodávkového automobilu, dle nabídky
b) Nákup materiálu dlažby na postupnou opravu chodníků 
(dokončení chodníku Rumburská, části ul. Masarykova a Pražská).
RM schvaluje zadání studie na výstavbu Zatravnění náhradního 
fotbalového hřiště a podrobnější dokumentace na stavbu Obnova 
křížové cesty na kostelním vrchu.
Příprava projektů - Usnesení RM č. 66 - 03
RM projednala stav projektů a získávání dotací na stavby: 
a) Kanalizace Krásná Lípa – 2. etapa
b) Energetické úspory budov školní jídelny a školní družiny
c) Centrum sociální integrace – rekonstrukce domu služeb
a schvaluje přípravu a vypsání výběrových řízení na jednotlivé části, 
dle požadavku poskytovatele dotací.
II. Došlá pošta 
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 66 - 04
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st. p. č. 289/1 část o výměře 68 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 722/1 část o výměře 24 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 499/2 část o výměře 18 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 722/2 část o výměře 5 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 263 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2385/11 část o výměře 181 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 192 o výměře 249 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2951/2 o výměře 141 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 236 o výměře 1086 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 240/1 část o výměře cca 700 m2, k. ú. Vlčí Hora;

st. p. č. 100 o výměře 211 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 291 o výměře 1374 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 310 o výměře 103 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 321 o výměře 103 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 322 o výměře 15 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 323 o výměře 92 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 324 o výměře 24 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 325 o výměře 686 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 326 o výměře 301 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 38/3 o výměře 1590 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/1 o výměře 4023 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/2 o výměře 232 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/3 o výměře 879 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/4 o výměře 451 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/5 o výměře 9 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 135/1 o výměře 1739 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 135/2 o výměře 604 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 131/3 o výměře 204 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 131/4 o výměře 38 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 131/5 o výměře 8 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 66 - 05
RM projednalo žádost Ing. Martina a Věry Polákových, Krásná Lípa, 
Křinické náměstí 14/16 a doporučuje ZM schválit výjimku z Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa a uzavřít kupní smlouvu na p. p. č. 490/1, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 66 - 06
RM se seznámila s orientačním vytyčením p. p. č. 511/2, k. ú. Krásný 
Buk a ukládá V. Doškové projednat s žadatelem směnu části p. p. 
č. 511/2 za část p. p. č. 511/3, vše k. ú. Krásný Buk zasahující do 
místní komunikace.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 66 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 175 o výměře cca 20 
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby stožárové trafostanice ČEZ 
Distribuce, a. s. Děčín, Teplická 874/8 za cenu, dle znaleckého po-
sudku. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej 
bude realizován do 3 měsíců od uvedení TS do provozu. Právo k 
pozemku pro výstavbu nové TS bude ošetřeno smlouvou o uzavření 
budoucí smlouvy kupní.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 66 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 644 a části p. p. č. 
643, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, dle předloženého návrhu za pod-
mínky zřízení věcného břemene pro přístup k p. p. č. 651 a p. p. č. 

643, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.
RM ukládá Vladimíře Doškové vyzvat Správu NPČŠ k předložení 
návrhu ceny při případném odkoupení.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 66 - 09
RM doporučuje zrušit usnesení ZM č. 18-10/2009 ze dne 10. 9. 
2009 o prodeji p. p. č. 1952/1, k. ú. Krásná Lípa Andree Shejba-
lové, Krásná Lípa, Krásný Buk 65 a schvaluje ukončení smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 2009/40/15-299 
a smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/23/15-300 a vrácení zálohy 
kupní ceny ve výši 63 430 Kč.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 66 - 10
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 375/2 a části p. p. č. 
1074, vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Jaroslavu a Evě 
Andertovým, Ústí Nad Labem, Masarykova 150A z důvodu zacho-
vání pozemků pro potřeby města.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 66 - 11
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krás-
ná Lípa za účelem zřízení zahrady Antonínu Slejškovi a Julii Bartoš, 
Krásná Lípa, Havlíčkova 10 z důvodu uchování celistvosti pozemku.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 12
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 
p. p. č. 2919/2 o výměře 175 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2147/1 část o výměře 112 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 333/7 část o výměře 60 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 13
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 345/4 a části p. p. č. 345/7 
Stanislavu Kolářovi, Krásná Lípa, Nemocniční 2a z důvodu zacho-
vání pozemku pro potřeby města.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 14
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2002/23/15-
062, nájemce Petr Dastych, dohodou ke dni 31. 5. 2010.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 66 - 15
RM schvaluje dodatek ke slmouvě o nájmu pozemku č. 2005/23/15-
186, kterým veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající 
přechází na Jaroslavu Strouhalovou, Krásná Lípa, Krásný Buk 54.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 66 - 16
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 
98/23/70/049, kterým veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vy-
plývající přechází na Marii Struhálikovou, Krásná Lípa, Varnsdorfská 
2.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 66 - 17

RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2000/23/17-030, nájemce 
Karel Krupa, Krásná Lípa, Havlíčkova 22, kterým se mění využití 
pronajatého pozemku na zahradu.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 18
RM schvaluje pronájem p. p. č. 952/5 o výměře 22065 m2, p. p. č. 
952/7 o výměře 28375 m2, p. p. č. 952/8 o výměře 5447 m2 a p. 
p. č. 952/9 o výměře 24599 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zemědělské výroby obilí a pícnin Jiřímu Janišovi, Krásná Lípa, 
Frindova 16.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 19
RM schvaluje pronájem p. p. č. 268/2 o výměře 15912 m2, k. ú. 
Zahrady a části p. p. č. 272/2 o výměře 3300 m2, k. ú. Krásný Buk za 
účelem pastvy ovcí Petru Šafránkovi, Sadská, Resslova 916.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 66 - 20
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1405 o výměře 2800 m2, k. 
ú. Vlčí Hora, dle předloženého návrhu za účelem zřízení zahrady 
Marcele Pokorné, Česká Lípa, Na Výsluní 2636.
Odkoupení pozemků - Usnesení RM č. 66 - 21
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 3185 o výměře 7 m2, 
části p. p. č. 2935/1 o výměře 3 m2, části st. p. č. 218 o výměře 45 
m2, části st. p. č. 1030 o výměře 4 m2, části st. p. č. 201 o výměře 
11 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Ústeckému kraji, Ústí nad Labem, Velká 
Hradební 3118/48 za cenu 50 Kč/m2.
Bezúplatný převod pozemku  - Usnesení RM č. 66 - 22
RM doporučuje ZM neschválit bezúplatný převod p. p. č. 1921/7, k. 
ú. Krásná Lípa fi rmě Pharming, a. s., Praha 3, Milíčova 8.
Bezúplatný převod pozemků - Usnesení RM č. 66 - 23
RM doporučuje ZM schválit v rámci majetkoprávního vypořádání 
chodníku bezúplatný převod částí p. p. č. 2870/1 o celkové výměře 
1532 m2, k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 3118/48.
Sdělení k pozemkům - Usnesení RM č. 66 - 24
RM schvaluje vyjádření k p. p. č 1880/25, k. ú. Krásná Lípa z hlediska 
územního plánu pro potřeby PF ČR Děčín.
Sdělení k pozemkům - Usnesení RM č. 66 - 25
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 634/1, p. p. č. 1108/4, p. p. č. 1422 
a p. p. č. 2433/1, vše k. ú. Krásná Lípa z hlediska územního plánu 
pro potřeby PF ČR Děčín.
Prodej a pronájem nemovitostí 
Usnesení RM č. 66 - 26
RM vyhlašuje záměr obce prodat či pronajmout tyto objekty:
- Bezručova č.p. 359/15 - objekt s bytovými prostory
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st. p. č. 925 o výměře 518 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 1592/1 o výměře 1038, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 1592/2 o výměře 142 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Elišky Krásnohorské č.p. 781/19 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 662/8 o výměře 904 m2, k. ú. Krásná Lípa 
- Frindova č.p. 979/4 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 971 o výměře 941 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 404/3 o výměře 118 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 404/4 o výměře 742 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 2938/2 o výměře 204 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Krásný Buk č.p. 54 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 79 o výměře 443 m2, k. ú. Krásný Buk
st. p. č. 78/1 o výměře 86 m2, k. ú. Krásný Buk
p. p. č. 376/1 o výměře 221 m2, k. ú. Krásný Buk
p. p. č. 376/2 o výměře 981 m2, k. ú. Krásný Buk
- Křinické náměstí č.p. 14/16 - objekt s bytovými a nebytovými 
prostory
st. p. č. 250/2 o výměře 379 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Křinické náměstí č.p. 248/1 - objekt s bytovými a nebytovými 
prostory
st. p. č. 273/1 o výměře 553m2, k. ú. Krásná Lípa
- Křinické náměstí č.p. 6/11 - objekt s bytovými a nebytovými 
prostory
st. p. č. 238 o výměře 292 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Křinické náměstí č.p. 7/12 - objekt s bytovými a nebytovými 
prostory
st. p. č. 239 o výměře 324 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Kyjovská č.p. 625/53 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 91/2 o výměře 185 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 133/1 o výměře 270 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 133/2 o výměře 14 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 133/3 o výměře 392 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Mánesova č.p. 294/24 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 690 o výměře 277 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 1789/1 o výměře 2538 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 2996o výměře 656 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Masarykova č.p. 16/1 - objekt s bytovými a nebytovými prostory
st. p. č. 272 o výměře 449 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Masarykova č.p. 25/9 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 269 o výměře 523 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 359/1 o výměře 67 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 3128 o výměře 247 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 428/1 o výměře 321 m2, k. ú. Krásná Lípa 
- Masarykova č.p. 993/2 - objekt s bytovými a nebytovými prostory
st. p. č. 273/2 o výměře 431 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Nemocniční č.p. 538/10 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 242/1 o výměře 376 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 333/4 o výměře 283 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 333/5 o výměře 125 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Pražská č.p. 271/20 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 210 o výměře 224 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 296/1 o výměře 173 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 296/2 o výměře 653 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Pražská č.p. 450/48 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 192 o výměře 249 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 263 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 2385/11 o výměře 333 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Rumburská č.p. 977/5 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 969/1 o výměře 1541 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 1168/1 o výměře 4297 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Smetanova č.p. 285/2 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 224 o výměře 503 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 211/1 o výměře 1398 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Studánecká č.p. 474/21 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 452/2 o výměře 648 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 688 o výměře 140 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 690 o výměře 1056 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 691/1 o výměře 369 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Studánecká č.p. 564/16 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 452/3 o výměře2029 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 629 o výměře 679 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Nemocniční č.p. 1063/28 - byt č. 19
- Vlčí Hora č. p. 141 - objekt s nebytovými prostory
- budova bez č. p. na st. p. č. 310, k. ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 322, k. ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 323, k. ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 324, k.ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 325, k. ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 326, k. ú. Vlčí Hora
(jde o aktualizace dřívějšího vyhlášení)
Pronájem veřejného prostranství.
Usnesení RM č. 66 - 27
RM schvaluje žádost pana Josefa Drobečka bytem Krásná Lípa, 
Nemocniční 6 na bezplatný pronájem veřejného prostranství (část 
parkoviště cca 100m2 v ulici Pražská u TIP SPORT BARU) za účelem 
pořádání dětského karnevalu dne 22. 5. 2010 od 12.00 do 17.00 
hod.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 28
RM přiděluje byt č. 1, Krásná Lípa, Nemocniční 952/18 (azy-
lový dům), na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra Viktoru 
Vasčincovi, Ukrajina.

Byty - Usnesení RM č. 66 - 29
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Frindova 979/4, Krásná Lípa v 
obecním zájmu Petru Karmanovi, Krásná Lípa, Fričova 8. Veškeré 
opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Byty  - Usnesení RM č. 66 - 30
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Frindova 979/4, Krásná Lípa v 
tomto pořadí: 
1. Kristina Fritscheová, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6,
2. Jindřiška Svobodová, Abertamy, Rooseveltova 357, 
3. Veronika Selingerová, Krásná Lípa, Nerudova 4.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
III. Různé 
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 66 - 31
RM schvaluje pronájem bytu č. 22 v domě s pečovatelskou službou, 
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa Janu Engelmannovi, bytem 
Krásná Lípa, Hely 28.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 66 - 32
RM schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou 
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa Josefu a Růženě Macovým, 
bytem Krásná Lípa, Mánesova 430/4.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 33
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 5, Krásná Lípa, 
Bezručova 359/15. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1(cca 50 m2, 
sazba 22,82 Kč/m2). Kauce 4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní 
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 34
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, Krásná Lípa, 
Bezručova 359/15. Byt III. kategorie o velikosti 2 + 1(cca 55 m2, 
sazba 17,78 Kč/m2). Kauce 3 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní 
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 35
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 31, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 1 + 1 (cca 30 
m2, sazba 41,12 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu 
nájemní smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 36
RM schvaluje snížení nájemného v bytech č. 2, č. 4, č. 6, č. 8, č. 10, 
č. 12, Krásná Lípa, Frindova 979/4 od 1. 6. 2010 do doby odstranění 
vlhkosti, dle předloženého návrhu.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 66 - 37
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Mgr. Simonou 
Brodinovou a Irenou Faltovou na nebytový prostor č. 3, Krásná Lípa, 
Křinické nám. 6/11 do 31. 12. 2010 za podmínky uhrazení dlužného 
nájemného za rok 2010 do 7. 6. 2010.
Objekty - Usnesení RM č. 66 - 38
RM z důvodu dlužného nájemného schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy na objekt Křinické nám. 7/12, Krásná Lípa Tomášovi Hem-
merovi, Varnsdorf, Truhlářská 2103 dohodou ke dni 31. 5. 2010 
za podmínky vyklizení a předání objektu v termínu 31. 5. 2010. V 
případě nesplnění podmínky zůstává smlouva v platnosti.
Objekt - Usnesení RM č. 66 - 39
RM neschvaluje uzavření splátkového kalendáře na splacení dlužné 
částky za nájemné a vodu s Tomášem Hemmerem, objekt Krásná 
Lípa, Křinické nám. 7/12.
Objekt - Usnesení RM č. 66 - 40
RM schvaluje zápočet kauce ve výši 70 000 Kč Tomášovi Hem-
merovi, objekt Krásná Lípa, Křinické nám. 7/12 na dlužné nájemné 
v celkové výši 109 905 Kč. Jako první bude kauce použita na uhra-
zení dlužného vodného ve výši 9 905 Kč. Částka 60 095 Kč bude 
použita na uhrazení dlužného nájemného.
Objekt - Usnesení RM č. 66 - 41
RM neschvaluje žádost o další zápočet investic do objektu 
Krásná Lípa, Křinické nám. 7/12 Tomášovi Hemmerovi, Varnsdorf, 
Truhlářská 2103.
Objekty - Usnesení RM č. 66 - 42
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout objekt restaurace Pod Kos-
telem, Krásná Lípa, Křinické nám. 7/12, o provozní rozloze cca 380 
m2, dle podmínek v předloženém znění.
Továrna - Usnesení RM č. 66 - 43
RM schvaluje pronájem objektu Továrna, Pražská 506/6 v tomto 
pořadí:
1. ECON C&S, s. r. o., Praha 4, Na Dvorcích 12/284
2. Jiří Podhorský, Krásná Lípa, Nemocniční 32, Dana Smolová, 
Krásná Lípa, Smetanova 2, Blanka Hlavová, Nemocniční 12a.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 66 - 44
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení RM č. 65 – 
33 ze dne 14. 4. 2010, kterou bude nahrazeno schvaluje nájemní 
smlouvu na pronájem za schvaluje smlouvu o výpůjčce.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2009
Usnesení RM č. 66 - 45
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města 
Krásná Lípa za rok 2009 provedeného nezávislou auditorskou 
společností AUDIT OBCE s. r. o. Příbram - při přezkoumání nebyly 
zjištěny významné nedostatky.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2010
Usnesení RM č. 66 - 46

RM schvaluje návrh smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření 
města Krásná Lípa za rok 2010 se společností AUDIT OBCE s. r. o. 
Příbram, v předloženém znění.
Pojištění Křinického náměstí Krásná Lípa
Usnesení RM č. 66 - 47
RM schvaluje pojistnou smlouvu číslo 772 0482251 Kooperativa 
pojišťovny, a. s. na pojištění Křinického náměstí s účinností od 20. 
5. 2010 do 31. 12. 2015, dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 66 - 48
RM schvaluje dodatek č. 12 k pojistné smlouvě 772 023728 0 
společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., dle předloženého návrhu.
Prodloužení plné moci - Usnesení RM č. 66 - 49
RM se seznámila se stavem pohledávek manželů Miroslava a 
Květy Stankovičových, oba bytem Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské 
781/19 předaných poprvé dne 15. 5. 2008 k vymožení společnosti 
PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje druhé prodloužení doby 
k jejich vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 15. 5. 2010.
Předání pohledávek k vymáhání
Usnesení RM č. 66 - 50
RM schvaluje předání veškerých pohledávek evidovaných u města 
Krásná Lípa Milana Bílého, bytem Krásná Lípa, Pražská 271/20 k 
vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň za podmínky 
minimální splátky ve výši 3 000 Kč, dle předloženého návrhu.
Nový územní plán - Usnesení RM č. 66 - 51
RM bere na vědomí pracovní návrh nového grafi ckého zpracování 
územního plánu města Krásná Lípa.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení k el. síti - 
Usnesení RM č. 66 - 52
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě s fi rmou ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Současně bude uzavřena i 
smlouva o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 1948, k. ú. Krásná 
Lípa, do max. výměry 20 m2 pro výstavbu distribuční trafostanice.
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 66 - 53
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
27232425, na uložení zemního kabelu NN do místní komunikace 
v ulici Studánecká u č. p. 666.
Kupní smlouva na pozemky pod cyklostezkou
Usnesení RM č. 66 - 54
RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu s fi rmou Benzina s. r. 
o., na pozemky u čerpací stanice v ulici Pražská, Krásná Lípa, na 
kterých je vybudována cyklostezka. Cena je stanovena ve výši 6 
920 Kč.
Smlouva o provedení stavby na pozemku
Usnesení RM č. 66 - 55
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení stavby na pozemku 
města mezi Oldřichem Hladíkem a Veronikou Hladíkovou na 
jedné straně a městem Krásná Lípa na straně druhé. Jedná se o 
vybudování přípojek inženýrských sítí pro budoucí RD na pozemku 
1962/10, k. ú. Krásná Lípa, Křižíkova ulice.
Příspěvky na střechy, ploty a fasády
Usnesení RM č. 66 - 56
RM schvaluje pravidla pro přiznání příspěvků města na opravu 
fasád, střech a oplocení pro rok 2010, dle předloženého návrhu.
Vyhlášení soutěže Město plné květin 2010
Usnesení RM č. 66 - 57
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2010 a schvaluje její prav-
idla, dle předloženého návrhu.
Smlouva o výpůjčce - Usnesení RM č. 66 - 58
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce kontejnerů od provozovatele EKO 
- KOM, a. s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 na dobu 
určitou do 31. 12. 2012.
KEO - X - Usnesení RM č. 66 - 59
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO - X 
č. 2629 mezi městem Krásná Lípa a spol. Alis, s. r. o., Česká Lípa, dle 
předloženého návrhu.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 66 - 60
RM bere na vědomí skončení funkčního období Radka Vonky, zás-
tupce Ústeckého kraje ve Správní radě o. p. s. České Švýcarsko a 
neschvaluje jeho jmenování na další funkční období.
RM ukládá starostovi města, aby jednal s dalšími spoluzakladateli 
o fungování o. p. s. a obsazování orgánů společnosti a případně 
oslovil hejtmanku Ústeckého kraje s nabídkou členství ve Správní 
radě o. p. s. České Švýcarsko.
RM navrhuje jmenovat do Správní rady o. p. s. Mgr. Milana Sudka, 
člena Rady města na místo neobsazené původním jmenováním 
Jaroslava Stibora.
Školní sraz 2010 - Usnesení RM č. 66 - 61
RM schvaluje rozpočet akce Školní sraz 2010 a 140. výročí povýšení 
Krásné Lípy na město, která se bude konat dne 5. 6. 2010, dle 
předloženého návrhu.
Terénní práce - Usnesení RM č. 66 - 62
RM bere na vědomí Zprávu o realizaci projektu z programu 
Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 
Podprogram A - Podpora terénní práce 2009, dle předloženého 
návrhu.
Partnerství - Usnesení RM č. 66 - 63

RM schvaluje partnerské smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 
- Centrum sociální integrace s RS Čačipen, s o. p. s. České Švýcarsko 
a p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Kupní smlouva - Usnesení RM č. 66 - 64
RM schvaluje kupní smlouvu na nákup movitých věcí na technické 
služby města mezi městem Krásná Lípa a Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Děčín, dle předloženého návrhu.
Výjimka z počtu dětí - Usnesení RM č. 66 - 65
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě, kterou stanovuje 
vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 
znění.
Rozdělení dotací organizacím
Usnesení RM č. 66 - 66
RM schvaluje rozdělení dotací organizacím na akce a činnost pro rok 
2010, dle upraveného návrhu.
RM schvaluje technickou výpomoc pro organizace na akce pro rok 
2010, dle upraveného návrhu.
Kočky  - Usnesení RM č. 66 - 67
RM projednala situaci toulavých a opuštěných koček ve městě a 
schvaluje příspěvek ve výši 10 000 Kč na odchyt, kastraci a umístění 
opuštěných koček po dobu léčení v útulku OS Konečně šťastný do-
mov v Rumburku.
Veřejné osvětlení - Usnesení RM č. 66 - 68
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu zpracování opera-
tivní evidence veřejného osvětlení do 31. 12. 2010.
Pořádání prodejních trhů v roce 2010
Usnesení RM č. 66 - 69
RM ruší usnesení RM č. 61 - 22 ze dne 13. 1. 2010 o pronájmu části 
náměstí panu Václavu Chaloupkovi bytem Donín, Hrádek nad Nisou 
na pořádání prodejních trhů v roce 2010.
RM schvaluje prostor parkoviště v ulici Pražská na pořádání prode-
jních trhů v roce 2010 panu Václavu Chaloupkovi bytem Donín 
224, Hrádek nad Nisou. Poplatek za užívání veřejného prostranství 
bude vyměřen dle OZV č. 3/2004 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Dále bude vybrána kauce ve výši 1000 Kč, 
která v případě nepořádku po akci bude použita na úklid veřejného 
prostranství.
Zároveň RM vyhlašuje zákaz záboru Křinického náměstí za úplatu z 
důvodu nemožnosti realizovat přijmy z hlediska evropských dotací.
Turistická linka - Usnesení RM č. 66 - 70
RM na základě dopisu od ředitele o. p. s. České Švýcarsko projed-
nala situaci provozu turistické železniční tratě v měsíci červenec 
a srpen 2010 a schvaluje poskytnutí příspěvku do částky 15 000 
Kč na zajištění provozu této turistické linky na trati Krásná Lípa - 
Mikulášovice společností Regiojet.
Plán akcí Kulturního domu - Usnesení RM č. 66 - 71
RM schvaluje program kina, plány akcí v Kulturním domě a ve 
městě na měsíc květen a červen 2010, dle předloženého návrhu.
Jmenování a odvolání z komisí RM - Usnesení RM č. 66 - 72
RM odvolává Antonii Hlaváčkovou z postu předsedkyně sociálně 
zdravotní komise.
RM jmenuje předsedkyní komise sociálně zdravotní Soňu Síčovou.
Kronika města - Usnesení RM č. 66 - 73
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc březen 
a duben 2010 předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace 
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekt 
Realizace úspor energie u budov ŠJ a ŠD v Krásné Lípě,
- Přijatá faktura na zpracování žádosti na projekt ŠJ a ŠD,
- Rozhodnutí MěÚ Rumburk ze dne 17. 5. 2010 ve věci odstranění 
stavby fi rmou KOMAXO, s. r. o., 
- Příjmy sportovního areálu za období od 1. 1. 2007 - 30. 4. 2010,
- Stav pohledávky města Krásná Lípa za UB, a. s.,
- Nabídka fi rmy Zdeněk Vítek, Rumburk na akci Rybník Cimrák 
Krásná Lípa molo,
- Inspekční zpráva o ZŠ a MŠ Krásná Lípa ze dne 6. 5. 2010,
- Oprava rozhledny na Vlčí Hoře,
- Návštěvnost knihovny a internetu Krásná Lípa za duben 2010,
- Nabídka pro města a obce - soutěž Cesty městy 2010,
- Bulletin Destinačního fondu ČŠ,
- Agentura Dobrý den Pelhřimov - Pokus o světový rekord - žádost 
o pomoc,
- Zápis a usnesení ze zasedání Svazku obcí Tolštejn konaného dne 
26. 2. 2010,
- Zápis a usnesení ze zasedání Svazku obcí Tolštejn konaného dne 
26. 3. 2010,
- Zápis a usnesení ze zasedání Svazku obcí Tolštejn konaného dne 
30. 4. 2010,
- Zápis a usnesení z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ko-
naného dne 19. 3. 2010,
- Časopis Zážitky v Českosaském Švýcarsku.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 4. 5. 2010,
- Zápis z 33. schůzky fi nančního výboru ze dne 27. 4. 2010,
- Zápis z jednání komise zdravotně sociální ze dne 6. 5. 2010,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3. 5. 2010,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 5. 2010.
Jana Gálová                                                       Ing. Zbyněk Linhart 

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459, šéfredaktor Šárka Pešková, e-mail: sarkapeskova@centrum.cz
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 820. Sazba a tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o. Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.
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