
S lednov˘m zdraÏením poplatkÛ za svoz ko-
munálního odpadu starosta Krásné Lípy oãe-
kává i nárÛst neplatiãÛ. JiÏ nyní mûstu dluÏí
zhruba tfii sta tisíc korun. „Osmdesát procent lidí
za odvoz odpadu platí. BohuÏel problém je
s tûmi zbyl˘mi dvaceti procenty, ktefií ale ne-
platí za nic, za odvoz odpadu, za nájem a za
cokoli dal‰ího,“ potvrdil krásnolipsk˘ starosta
Zbynûk Linhart. Dodal, Ïe v Krásné Lípû se stále
jedná u jednu a tutéÏ kategorii lidí. „Tento
okruh lidí je imunní vÛãi v‰emu, jednodu‰e ne-
platí, nechová se slu‰nû, je projednáván na
pfiestupcích,“ podotkl. Mûsto po nich tyto

dluhy ale mÛÏe vymáhat za pomoci soukromé
firmy, se kterou uzavfielo smlouvu na vymáhání
nedobytn˘ch pohledávek. 

Starosta Linhart ov‰em za problém povaÏuje
i to, Ïe ze ãtyfi tisíc lidí se více neÏ sedm procent
k platbám za odvoz komunálního odpadu vÛ-
bec nepfiihlásilo. Tûm se jejich poãínání mÛÏe
znaãnû prodraÏit. Kromû toho, Ïe zaplatí obcí
vymûfienou ãástku, je navíc je‰tû mÛÏe ãekat
i nûkolikatisícová pokuta. Kromû trvale bydlí-
cích má Krásná Lípa tfii sta padesát evidova-
n˘ch rekreantÛ. Z nich se v‰ak poplatkÛm za
odpad pfiihlásilo pouh˘ch devadesát. (vik)

AÏ o sto korun by mohl podraÏit svoz komu-
nálního odpadu. O v˘‰i poplatkÛ je‰tû musí
rozhodnout zastupitelstvo mûsta, návrh v‰ak
ãiní sto osm korun za kaÏdého trvale bydlí-
cího obãana. ChalupáfiÛm bude dle zákona
vymûfiena stejná ãástka za cel˘ objekt.

Za zdraÏením stojí pfiedev‰ím zv˘‰ení ãástky
za uloÏení na skládku o 100 Kã za tunu, které
je dáno zákonem o odpadech, do nav˘‰ení
se promítla dále také tfiíprocentní inflace, ve
které je zohlednûno i zv˘‰ení pohonn˘ch
hmot. A nakonec na v˘‰i poplatku má v˘-

znamn˘ vliv i zv˘‰ení DPH z 5 % na 19 %. „Uvû-
domujeme si, Ïe tato ãástka bude pro
mnohé neúnosná, ov‰em právû tyto po-
platky nezvy‰uje mûsto, do této situace nás
natlaãil stát,“ fiekl krásnolipsk˘ starosta Zbynûk
Linhart. Krásná Lípa roãnû za svoz odpadÛ
zaplatí dva miliony korun, od lidí vybere
o osm set tisíc ménû. „Pokud by lidé mûli pla-
tit skuteãné náklady vynaloÏené na likvidaci
odpadu, museli by ze sv˘ch penûÏenek vy-
dat dvojnásobnou ãástku,“ podotkl. 

(vik)
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Poplatky za odpad 
od ledna podraÏí

Dluhy neplatiãÛ se vymáhají 
i exekucí

Za bílého dne se obãas takfika v samém
centru Krásné Lípy oz˘vají rány ze stfieln˘ch
zbraní. To kdyÏ si ãlenové zdej‰ího mysli-
veckého spolku vyrazí na lov divok˘ch ka-
chen k rybníku u zdej‰ího kulturního domu
nebo u mûstského parku. Nûkter˘m lidem,
ktefií mají v blízkosti obou rybníkÛ své
domy, svi‰tí zbloudilé broky nad stfiechami,
prázdné nábojnice lze sbírat na hrázích
obou rybníkÛ „Víme, Ïe se to lidem nelíbí,
ale je to ná‰ revír, za kter˘ fiádnû platíme
nájem. Kromû toho pouÏívání jakékoliv
stfielné zbranû, tedy i zbraní pouÏívan˘ch
ãleny mysliveck˘ch sdruÏení, je pfiísnû re-
gulováno pfiíslu‰n˘mi zákony,“ obhajuje
poãínání myslivcÛ jeden z jejich ãlenÛ, An-
ton Olejár. 

V minulosti se problémem „zbloudil˘ch
brokÛ“ dokonce zab˘vali i na zdej‰ím mûst-
ském úfiadû, oficiální stíÏnost ov‰em zatím
nikdo nepodal. „Pokud mají lidé pocit, Ïe je
pouÏití stfielné zbranû myslivcem nûjak˘m
zpÛsobem ohroÏuje, mûli by informovat po-
licii. JestliÏe ale takov˘ podnût oficiálnû do-
stane i ná‰ úfiad, budeme se jím samo-
zfiejmû zab˘vat. Nezodpovûdnému ãlovûku
totiÏ zbraÀ do rukou rozhodnû nepatfií,“ fiekl
krásnolipsk˘ tajemník Jan Koláfi. Ten v‰ak
také upozornil na to, Ïe vefiejnû se vût‰inou
fie‰í negativní projevy, pozitivní dopad ãin-
nosti mysliveckého sdruÏení, jako je napfií-
klad celoroãní péãe o lesní zvûfi nebo regu-
lace jejího poãtu v naru‰eném ekosystému,
uÏ tolik ne (vik)

Myslivci stfiílí ve dne 
a ve mûstû

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
17. 12. 2004

Pod kaÏd˘ vánoãní stromek patfií
dárky. Jedno pfiekvapení pro nás pfii-
chystal i stát. Zvy‰uje cenu za odvoz
odpadu a také DPH a to celkem ro-
vnou o více neÏ sto korun. Mûstu ne-
zb˘vá neÏ o toto zdraÏení nav˘‰it po-
platek za svoz odpadu. JenÏe neÏ
zase zaãneme látefiit a s vervou na-
dávat, zkusme se zamyslet. KdyÏ
kaÏdá zdej‰í domácnost zaãne své
odpady tfiídit, neu‰etfií se? Kolik místa
v ko‰i dennû zaberou plasty, papíry,
sklo, tetrapaky? Co je zkusit dávat
zvlá‰È? Aha, vÏdyÈ jsem tento t˘den
do popelnice neodnesl tfii pytle, ale
jen jeden. Tfieba pak mûsto nebude
muset dávat tolik za odpady a po-
platky nám zase klesnou nebo pro
nás mûsto za u‰etfiené peníze nûco
nového vybuduje, opraví, prostû
zlep‰í. A kdyÏ nic jiného, proã nejít pfií-
kladem jin˘m, kdyÏ pfieci Ïijeme v sí-
delním mûstû Národního parku âeské
·v˘carsko? Vánoce jsou ãasem klidu
a pohody. Tak se nerozãilujme,
zkusme odpady tfiídit, a kdyÏ uÏ pfiece
jen budeme nadávat, zkusme najít
pravého viníka. 

(vik)

Pfiekvapení
pod 

stromeãek

Luká‰ Hrneãek a dûti z M· ve Smetanovû
ulici pfii pfiebírání jedné z vítûzn˘ch cen v˘-
tvarné a fotografické soutûÏe Národního
parku âeské ·v˘carsko.



1. Zájemce podá písemnou Ïádost v ozna-
ãené zalepené obálce (dle bodu 4), která
musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení Ïadatele
- adresu trvalého pobytu Ïadatele
- datum a místo narození Ïadatele
- koneãnou kupní cenu, za kterou chce Ïa-
datel koupit uÏívací právo na byt uvedenou
ãíslicí a slovním vyjádfiením
- státní pfiíslu‰nost Ïadatele
- datum a podpis Ïadatele
2. Zájemce pfii podání Ïádosti uhradí v po-
kladnû MûÚ Krásná Lípa kauci ve v˘‰i 
3000 Kã.
3. Zájemce bere v˘slovnû na vûdomí tyto
podmínky:

- závazek zachovat právo uÏívání bytu stá-
vajícímu nájemci do doby, neÏ se pfiestû-
huje do domu s peãovatelskou sluÏbou, nej-
déle v‰ak do 30. 6. 2006
- budoucí kupující se stane ãlenem druÏstva
OSBD Dûãín (ãlensk˘ podíl se hradí z kupní
ceny bytu)
- minimální kupní cena je 1300 Kã/m2 (36 m2

= 46 800 Kã)
- sloÏení zálohy 29 000 Kã 10. 12. 2004, kterou
bude uhrazen ãlensk˘ podíl v OSBD Dûãín
(u vybraného zájemce)
- navrÏená kupní cena je splatná pfii pod-
pisu nájemní smlouvy
4. Zájemce podá písemnou Ïádost v uza-
vfiené, neprÛhledné obálce oznaãené „ V˘-
bûrové fiízení – BYT â. 7 NEMOCNIâNÍ
1072/36 - NEOTVÍRAT“ nejpozdûji do 8. 12.
2004 do 14.00 hodin osobnû na podatelnû
MûÚ Krásná Lípa.
5. Îádosti, které nebudou obsahovat údaje
dle bodu 1, budou automaticky vyfiazeny.
6. Pofiadí nejv˘hodnûj‰ích nabídek urãí na
základû nejvy‰‰í nabídnuté ceny RM na
svém zasedání dne 9. 12. 2004.

Vá‰ prÛvodce kdyÏ…
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JiÏ tfietí zlato pro obecnû prospû‰nou
spoleãnost âeské ·v˘carsko 

Liberecká 
nadace 

rozdávala peníze
i v Krásné Lípû

...Ïádáte o obãansk˘
prÛkaz

Témûfi ãtyfii sta padesát tisíc korun mezi
neziskové organizace rozdûlila v podzim-
ním vefiejném kole Nadace Euronisa.
„Z celkového poãtu padesáti Ïádostí jich
bylo podpofieno dvaatfiicet,“ fiekl koordi-
nátor projektÛ Petr Du‰ák. Dodal, Ïe
v tomto roce uÏ nadace mezi neziskové
organizace pÛsobící v Euroregionu Nisa
a ve ·luknovském v˘bûÏku rozdûlila témûfi
jeden a pÛl milionu korun.

Pfiitom právû na ·luknovsku se sv˘mi Ïá-
dostmi o peníze uspûlo hned ‰est organi-
zací, které si mezi sebou rozdûlily osmde-
sát tisíc korun. Mezi tradiãní pfiíjemce
nadaãních penûz patfií Agentura Pondûlí,
obãanské sdruÏení ze ·luknova a rumbur-
ská Farní charita. Obû tyto organizace
v podzimním kole na projekt sociální reha-
bilitace ve ·luknovském v˘bûÏku a projekt
peãovatelské sluÏby pro rodiny s dûtmi do-
staly po dvaceti tisících. Po deseti tisících
korunách pak na své projekty dostaly
i krásnolipská základní ‰kola (Klíãov˘ mo-
ment – nezaãít), ‰luknovsk˘ Teen Chal-
lenge a jeho dûtské centrum Klokan, Kon-
taktní a poradenské centrum pro drogovû
závislé ve Varnsdorfu a Salesiánské stfie-
disko mládeÏe pfii rumburském domû dûtí
a mládeÏe. 

ZM vyhla‰uje prodej budoucího uÏívacího
práva a ãlenského podílu v druÏstvu na byt
ã. 7, Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa
a ukládá RM realizovat prodej tohoto práva
za nejvy‰‰í nabídnutou cenu.

Pravidla pro prodej budoucího uÏívacího
práva na byt ã. 7, I. kategorie, 1+1, 36m2,
v objektu Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa:

V pfiípadû, Ïe Ïádáte o první obãansk˘
prÛkaz, je nutné doloÏit: 1x foto, rodn˘ list,
oddací list rodiãÛ nebo rodné listy obou
rodiãÛ, pfiihla‰ovací kartu k trvalému po-
bytu z evidence obyvatel a cestovní pas
nebo osvûdãení o státním obãanství.

Po pfiedloÏení tûchto dokladÛ vám ob-
ãansk˘ prÛkaz vyhotoví do 3 dnÛ v Rum-
burku na mûstském úfiadu, nebo si jej
mÛÏete vyzvednout do t˘dne na mûst-
ském úfiadu v Krásné Lípû.

V pfiípadû, Ïe Ïádáte o v˘mûnu ob-
ãanského prÛkazu, je nutné doloÏit:
1x foto, obãansk˘ prÛkaz, rodn˘ list. Pfii
zmûnû stavu doklad o stavu (oddací list,
rozsudek o rozvodu, úmrtní list partnera),
pfii zmûnû trvalého pobytu potvrzení. Îá-
dáte-li o zapsání dítûte do OP, doloÏte
rodn˘ list dítûte.

DÛleÏité je také vûdût, Ïe povinností ob-
ãanÛ je chránit svÛj obãansk˘ prÛkaz
pfied ztrátou, odcizením, po‰kozením, zni-
ãením nebo zneuÏitím. Povinností obãanÛ
je rovnûÏ neprodlené ohlá‰ení uvede-
n˘ch skuteãností v pfiípadû, Ïe nastaly.
RovnûÏ má obãan povinnost poÏádat
o vydání nového OP do 10 dnÛ ode dne,
kdy do‰lo ke skonãení platnosti OP. Poru‰í-
li tuto povinnost danou zákonem, dopou-
‰tí se pfiestupku a mÛÏe mu b˘t uloÏena
sankce aÏ do v˘‰e 5000 Kã. Dal‰í povin-
ností obãana je nalezen˘ OP odevzat. 

V pondûlí 20. záfií byly zvefiejnûny v˘sledky
soutûÏe prezentace neziskov˘ch organizací
B˘t vidût, vyhlá‰ené Agenturou neziskového
sektoru, kde webové stránky obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko
(www.ceskesvycarsko.cz) získaly první místo
v kategorii Nejlep‰í webové stránky a sou-
ãasnû tím tato organizace získala jiÏ tfietí v˘-
znamné ocenûní v leto‰ním roce.

Pfiedchozí dvû ocenûní obdrÏela v kvûtnu
a ãervnu fotografická publikace autorÛ Vác-
lava Sojky a ZdeÀka Patzelta Národní park
âeské ·v˘carsko, kterou vydala obecnû pro-
spû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko za fi-
nanãní podpory spoleãnosti AZ Sanace a spo-
leãnosti Appian Group (generální partner
Národního parku âeské ·v˘carsko a obecnû
prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko).
V soutûÏi Nejkrásnûj‰í ãeské knihy roku 2003,
vyhla‰ované Památníkem národního píse-
mnictví a konané pod zá‰titou ministerstva kul-
tury, získala kniha 1. místo za vynikající polygra-
fické zpracování. Druhého neménû
v˘znamného ocenûní se jí dostalo v soutûÏi
Fotografická publikace roku 2004, vyhla‰o-
vané ãasopisem Fotografie - Magazín, v kate-
gorii Místopisná, turistická publikace.

Do soutûÏe B˘t vidût, která v sobû zahrnuje
je‰tû dal‰í dvû kategorie - Nejlep‰í v˘roãní
zpráva za rok 2003 a fotografickou soutûÏ

s názvem Ná‰ pfiíbûh, se pfiihlásilo padesát ne-
ziskov˘ch organizací a regionální obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko doká-
zala úspû‰nû konkurovat tak renomovan˘m
celostátním organizacím, jak˘mi jsou Junák
a Liga proti rakovinû, Greenpeace, Econ-
nect, Dûti Zemû anebo Komunitní nadace
euroregionu Labe.

Co nabízejí, ãím jsou zajímavé a pfiitaÏlivé
webové stránky www.ceskesvycarko.cz?
V prvé fiadû zde najdeme ve vzájemném pro-
pojení informace jak o regionu âeského ·v˘-
carska, tak o obecnû prospû‰né spoleãnosti
samotné, její ãinnosti a poslání, coÏ poukazuje
na smysluplnost a potfiebnost tohoto spojení.
Estetick˘ záÏitek se siln˘m emotivním nábojem
nabízejí na webov˘ch stránkám pfiedev‰ím
animované fotografie krajiny âeského ·v˘-
carska v rÛzn˘ch roãních obdobích. Elektro-
nick˘ obchÛdek publikacemi, moÏnost v˘-
bûru ubytování v âeském ·v˘carsku dle
zadan˘ch kritérií a v neposlední fiadû i nû-
mecká verze textu dodává stránkám na mo-
dernosti a inovativnosti.

Vítûzství v soutûÏi je ocenûním nejen pro ko-
lektiv autorÛ podílející se na jejich vzniku
a souãasném provozu, ale téÏ pro cel˘ region
âeského ·v˘carska, kter˘ je webov˘mi strán-
kami prezentován v celé rozmanitosti. 

Dana ·tefáãková

Dal‰í svoz separovaného odpadu 
probûhne v pondûlí 13. 12. 2004 ve 
Vlãí Hofie a v Zahradách a ve ãtvrtek
16. 12. 2004 v Krásné Lípû.

Upozornûní

K 1. lednu 2005 odbor MûÚ – Technické
sluÏby ukonãí poskytování sluÏeb obãanÛm.
Poskytování sluÏeb podnikatelsk˘m subjektÛm
jiÏ neprobíhá od mûsíce záfií tohoto roku. DÛ-
vodem tohoto opatfiení jsou zmûny v oblasti
daÀov˘ch a Ïivnostensk˘ch zákonÛ. Vytváfií
se tak zároveÀ prostor pro poskytování
tûchto sluÏeb soukrom˘mi podnikatelsk˘mi
subjekty na území mûsta. MûÚ

Oznámení



Do jubilejního pátého roãníku dospûla v˘-
tvarná a fotografická soutûÏ, kterou vyhla‰uje
Národní park âeské ·v˘carsko. „SoutûÏ je ur-
ãena jak tûm, ktefií se rádi prochází pfiírodou
s fotoaparátem v ruce, tak i tûm, ktefií se rádi
nechávají inspirovat Ïivotem rostlin a zvífiat pfii
malování ãi kreslení,“ fiekla Jarmila Vrtílková
z obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘-
carsko. Dodala, Ïe v˘tvarníci se letos zab˘vali
Ïivotem u vody, fotografové národním par-
kem v promûnách roãních období.

âestn˘ pfiedseda soutûÏe Jan Eichler tvrdí,
Ïe nejtûÏ‰í b˘vá vÏdy volba tématu, které by
soutûÏící nadchlo. „Proto jsme oproti loÀskému
roku, kdy bylo téma pro fotografy pfiíli‰ svazu-
jící, vybrali volnûj‰í téma, a to národní park
v promûnách ãtyfi roãních období,“ vysvûtlil.
Pfii v˘bûru tématu pro v˘tvarnou ãást soutûÏe
organizátory inspirovaly vítûzné práce z pfied-
chozího roãníku, které zobrazovaly pfiedev‰ím
vydfií a bobfií rodiny.

Leto‰ní vítûzové v jednotliv˘ch kategoriích
vze‰li z více neÏ ãtyfi set do‰l˘ch v˘tvarn˘ch
a fotografick˘ch. Vût‰ina dûl je od autorÛ
z Dûãínska a Ústeckého kraje, své práce do
soutûÏe ale zaslali i autofii z âesk˘ch Budûjovic.

Jako první se uÏ v pondûlí s vítûzn˘mi pra-
cemi seznámí obyvatelé Krásné Lípy. AÏ do
konce roku totiÏ bude v˘stava k vidûní ve
zdej‰í Galerii Národního parku âeské ‰v˘car-
sko. „V pfií‰tím roce nav‰tíví, stejnû jako kaÏd˘
rok, i dal‰í místa Dûãínska. Tentokrát uvaÏu-
jeme o tom, Ïe ve v˘stavní sínû promûníme
jednotlivé základní ‰koly,“ podotkl Richard Na-
gel ze Správy národního parku âeské ·v˘car-
sko. Leto‰ní vyhlá‰ení v˘sledkÛ ov‰em bylo na-
víc okofienûno i vyhlá‰ením v˘sledkÛ dal‰ích
dvou soutûÏí, Na poãítaãi o poãítaã a Stromo-
kazova kletba. Z Krásné Lípy v uplynulém ví-
kendu mohli odjíÏdût v‰ichni ocenûní, dohro-
mady jich bylo pûtatfiicet, ov‰em
nejspokojenûj‰í zcela urãitû byli Ïáci Základní
‰koly v Îalanech, ktefií s sebou odváÏeli zbrusu
nov˘ poãítaã. Podafiilo se zru‰it i Stromokazovu
kletbu a z jedna‰edesáti úãastníkÛ této sou-
tûÏe porota nakonec vylosovala Karlu Strach-
Àovou z Rumburku, která vyhrála poukaz na
pobyt pro dvû osoby v penzionu Setuza v Jifie-
tínû pod Jedlovou. 

Organizátorem v˘tvarné a fotografické sou-
tûÏe Ná‰ Národní park âeské ·v˘carsko je
Správa Národního parku âeské ·v˘carsko,
obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘car-
sko a âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Tilia Krásná
Lípa. Hlavními partnery soutûÏe jsou Appian
Group a Canon.

Stejnû jako kaÏd˘ rok i letos pfiipravilo Infor-
maãní stfiedisko Národního parku âeské
·v˘carsko v Krásné Lípû v˘stavu adventních
vûncÛ z dílny Marcely Ullmannové. Ad-
ventní vûnce si náv‰tûvníci informaãního
centra mohou nejen prohlédnout, ale mo-
hou se jimi nechat inspirovat i si je koupit.
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RÛzné
• Za III. ãtvrtletí 2004 jsme v Krásné Lípû 
nasbírali 24 690 kg separovaného odpadu:
Papír a lepenka 16 001 kg
Nápojov˘ karton 125 kg
Lahvové sklo 2938 kg
Plastové obaly 3326 kg
Kovové odpady 16 kg
Odûvy 1525 kg
Polystyren 4 m3

Baterie 0

Pondûlí 6.12. DU·E JAKO KAVIÁR od 18.00 hod
Hvûzdnû obsazená ãeská komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o Ïivotních kotr-
melcích tfií sourozencÛ. od 12 let, 99 min., 60 Kã 

Stfieda 8.12. VESNICE od 18.00 hod
Dny klidu jsou pryã. Strach je natolik siln˘ a skliãující, Ïe se hranice vesnice nikdo neod-
váÏí pfiekroãit. USA thriller se SIGOURNEY WEAVEROVOU. od 12 let, 108 min., 60 Kã

Pondûlí 13.12. MUÎ V OHNI od 18.00 hod
DENZEL WASHINGTON mûl hlídat malou holãiãku - a oni mu ji unesli. Jeho pomstu reÏíruje
Tony Scott. od 12 let, 146 min., 60 Kã

Stfieda 15.12. VùâN¯ SVIT NEPOSKVRNùNÉ MYSLI od 18.00 hod
JIM CARREY a CATE WINSLETOVÁ v pfiíbûhu o zachraÀování mysli! Romantická komedie.

ml. pfiístupno, 108 min., 50 Kã

KINO Krásná Lípa
- prosinec 2004

„Íãko“ nabízí
adventní 
inspiraci

S národním parkem se soutûÏí 
uÏ pût let

Mikulá‰ské besídky:
4. 12. Svaz NûmcÛ, od 14.30 hodin v kultur-

nim domû
8.12. MC Beru‰ka v matefiském centru v Z·
11.12.kulturní komise, od 14 hodin v kultur-

ním domû 
5.12. od 16 hodin bude mikulá‰ská nadílka

na LuÏickém námûstí v Rumburku.

Adventní vûnce. Pfiijìte si v sobotu 4.12. od
14 hodin do klubovny v 1. patfie kulturního
domu spoleãnû s folklorním souborem LuÏi-
ãan vyrobit adventní vûnec. Vstupné 20 Kã.
Vánoãní koncerty. 10. 12. od 17 hodin v kul-
turnim domû pofiádá SPOZ a mûsto Krásná
Lípa vánoãní koncert pro dÛchodce. Vy-
stoupí folklorní soubory LuÏiãan, Kfiiniãánek
a ÚSP Palmovka. Obãerstvení zaji‰tûno. 
18. 12. od 16 hodin se v kulturnim domû
koná vánoãní koncert, na nûmÏ vystoupí
pûvecké sbory Lipka a Vãeliãky
19. 12. od 16 hodin se v kulturnim domû
koná vánoãní koncert folklórních souborÛ
Kfiiniãánek, Brabenãata a LuÏiãan. Spoleãnû
s nimi vystoupí i Klára Brabníková a na ky-
taru ji doprovodí Martin Vosátka. 
V˘stava betlémÛ. ·luknov‰tí pfiipravují vá-
noãní v˘stavu betlémÛ. K vidûní je od
ãtvrtka 2. prosince ve v˘stavní síni Domu kul-
tury ve ·luknovû aÏ do 17. prosince.

Pozvánky

SoutûÏ pro ‰koly a zájmové krouÏky Na po-
ãítaãi o poãítaã byla pofiádána ve spolu-
práci s firmou Print Active, která vûnovala
hlavní cenu - poãítaã. Ten vyhrála v konku-
renci dvaceti pfiihlá‰en˘ch prezentací Z·
Îalany s prezentací na téma CHKO âeské
stfiedohofií. Na druhém místû skonãila do-
mácí Z· Krásná Lípa s prezentací Uãíme se
s pfiírodou a tfietí pfiíãku obsadil kolektiv
z DDM Bílina.

DO NOVÉHO ROKU 
S NOV¯M PARTNEREM

PŘIJĎTE SI VYBRAT PARTNERA
DO SEZNAMKY AGENTURA 1+1

V RUMBURKU, TŘ. 9. KVĚTNA 390/5
NA PĚŠÍ ZÓNĚ PROTI LÉKÁRNĚ

I POČÍTAČOVÝ VÝBĚR S BAREVNÝMI FOTY
IHNED A DALŠÍ VÝBĚRY BĚHEM CELÉHO

ROKU PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ.
PO TEL. DOHODĚ KDYKOLI, 

JINAK ST, ČT 10 AŽ 16.30 HOD. 
TEL.: 412 383 554, MOBIL: 728 267 710

Inzerce



Byla sobota 13. listopadu a jako kaÏdo-
roãnû i letos byl v této dobû uskuteãnûn
dnes jiÏ tradiãní turnaj Ïen od 35 let, tzv. ve-
teránky. A proã zrovna veteránky? ProtoÏe
jako je stanovena nejniÏ‰í vûková hranice
úãastnic, tak není omezena nejvy‰‰í vûková
hranice. Stává se tudíÏ, Ïe vedle sebe hrají
dvû hráãky, kde jedné je 35 a druhé 70
rokÛ. A vûfite, Ïe pohled na tato druÏstva je
velmi pfiíjemn˘, protoÏe se zde prolíná mr‰t-
nost mlad‰í generace se zral˘m hráãsk˘m
úsudkem dfiíve narozen˘ch hráãek. Nic-
ménû, i kdyÏ se jedná o turnaj s letitou tra-
dicí, právû leto‰ní roãník byl ozvlá‰tnûn
v nûkolika bodech. Nejprve tím, Ïe pfii zaha-
jovacím ceremoniálu turnaje v‰ichni pfií-
tomní podûkovali potleskem a drobn˘mi
pozornostmi louãícímu se, dlouholetému
trenérovi Ïen-volejbalistek, panu Jaroslavu
Homolkovi, kter˘ zase na oplátku popfiál
svému nástupci na postu trenéra hrãek vo-
lejbalu, panu Jifiímu Podhorskému, zdar
v trenérské ãinnosti a úspûchy ve hfie v‰em
hráãkám. Panu Homolkovi projevily své
sympatie donesenou kytiãkou i hráãky, se
kter˘mi pfied lety proÏíval tento jedineãn˘
ãlovûk své trenérské zaãátky. 

A pokud se t˘ká vlastního turnaje? Pfií-
tomno bylo 7 Ïensk˘ch celkÛ, jejichÏ hráã-
ské v˘kony byly naprosto vyrovnané. Zvítû-
zilo druÏstvo Ïen z Liberce a na‰e Ïeny
obsadily místo ãtvrté. Nicménû je nutno po-
dotknout, Ïe Ïeny opût svojí pohodou
a vtipností, kterou prokázaly i ve volbû dnes
jiÏ tradiãních kost˘mÛ na zahájení turnaje,
prosvítily celou atmosféru tohoto dne.

Dal‰ím ozvlá‰tnûním byla i celková organi-
zace turnaje, kterou pod vedením pfied-
sedy odd. volejbalu pana Podhorského ús-
pû‰nû pfievzali do sv˘ch rukou mladí hráãi
a hráãky Krásné Lípy. Zvlá‰tû obãerstvení,
kde zcela zaujalo v‰echny pfiítomné peãení
„bramborákÛ“ pfiímo na místû sklidilo obdiv
a spokojenost. 

TakÏe podûkování patfií v‰em, ktefií se
o celkovou sympatickou atmosféru zaslou-
Ïili, tj. organizátorÛm a hráãÛm v‰ech pfií-
tomn˘ch druÏstev, divákÛm i pfiítomn˘m
pfiíznivcÛm volejbalu. 

A tak jako vÏdy na úpln˘ konec ocituji
pfiání v‰ech pfiítomn˘ch hráãek:

„Tù·ÍME SE V·ECHNY NA SHLEDÁNÍ S VÁMI
V·EMI ZASE ZA ROK“. 

Za volejbalové veteránky Ivana Caklová

âeská charita vyz˘vá k pomoci obû-
tem vichfiice na Slovensku SdruÏení
âeská katolická charita, konto obûtem
vichfiice na Slovensku: 369-
369369369/0800 u âeské spofiitelny
Praha 1, variabilní symbol 1631 (pfii
platbû sloÏenkou: 3690369369369/0800,
VS 1631).

SdruÏení âeská katolická charita
(SâKCH) vyhla‰uje sbírkové konto na
pomoc obãanÛm na Slovensku, kter˘m
o víkendu poniãila vichfiice jejich domy.

Vûtrná smr‰È, která 19. listopadu zpus-
to‰ila rozsáhlé lesní porosty na Sloven-
sku, se nevyhnula ani lidsk˘m obydlím.
Na pomoc lidem, ktefií byli postiÏeni fiá-
dûním vichfiice, vyhlásilo S âKCH sbír-
kové konto. „Myslím, Ïe tváfií v tváfi tak
rozsáhlé pfiírodní katastrofû, která posti-
hla na‰e v˘chodní sousedy, bychom
nemûli zÛstat neteãní,“ uvedl generální
sekretáfi SâKCH Jindfiich Suchánek. „Fi-
nanãní prostfiedky za‰leme na‰í partner-
ské organizaci - Slovenské katolické
charitû, která zajistí jejich vyuÏití na
tento úãel,“ upfiesnil J. Suchánek.

Takhle se krásnolipská ‰kola nesk-
vûla, kam moje pamûÈ sahá,
a nejspí‰ vÛbec nikdy. Navenek
je‰tû ne, ale uvnitfi se musíte zara-
dovat, Ïe se va‰e dítû taky do-
ãkalo, i kdyÏ tfieba ze v‰ech tfií jen
to poslední. Îe se doãkalo ‰koly,
která uÏ na pohled dává vûdût,
Ïe na nûj myslí.  Na vyzdoben˘ch
a koncepãnû upraven˘ch chod-
bách i v rychle modernizovan˘ch
tfiídách se náv‰tûvník, pfiedev‰ím
ale Ïáci a snad i uãitelé musí cítit
opravdu dobfie. A kdyÏ fiíkám cítit,
mám skuteãnû na mysli i nos - ani
ty ne‰’Èastné záchodky uÏ ne-
páchnou.

Dva roky tvrdé práce fieditelky
Preyové a jí dirigovan˘ch a inspi-
rovan˘ch zamûstnancÛ ‰koly ne-
sou nepfiehlédnutelné ovoce.
Nepfiehlédnutelné ov‰em jen pro
toho, kdo do ‰koly zavítá. KaÏd˘
rodiã by mûl tuhle moÏnost vyuÏít

alespoÀ pfii rodiãovsk˘ch schÛz-
kách. Jedny probûhnou právû
v prosinci. Nezme‰kejte pfiíleÏitost,
‰kola vás pokaÏdé pfiekvapí no-
v˘m nápadem, ze stûn vyãtete,
kter˘ch projektÛ se zúãastnilo i
va‰e dítko - nebo pfiinejmen‰ím
mohlo. Zvenãí se toho na ‰kole za-
tím moc vykoukat nedá, tady bu-
dou zmûny vyÏadovat nejen ná-
paditost, entuziasmus a dfiinu, ale
pfiedev‰ím desítky milionÛ. Malou
pfiedstavu o tom, jak mÛÏe na‰e
alma mater jednou vypadat po
stavební stránce, si mÛÏeme udû-
lat v suterénu. Dfiíve nevlídn˘ a ne-
vyuÏívan˘ prostor je teì vpravdû
nejlíbeznûj‰ím koutkem budovy.

Za odstupující radu ‰koly pfieji
nám v‰em splnûní v‰ech pfiíslibÛ,
které dnes na‰e ‰kola dává. A jí
samotné neutuchající sílu.

Petr HofieÀovsk˘
pfiedseda rady ‰koly
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„Veteránky“ 2004

Základní ‰kole to slu‰í

SluÏba sazba 1km/Kã sazba 1 hod/Kã 1 den/Kã
Multikar sklapûã do 2t 19,- 190,- 350,-
Nakladaã VN-52 18,- 350,- 350,-
Ifa W 50 4x4 nosnost 5t 22,- 350,-
Liaz valník nosnost 8t 26,- 350,-
hydraulická ruka nosnost 3t hydr. ruka 400,-
VysokozdviÏn˘ vozík 2t 500,-
Dále nabízíme ‰irok˘ sortiment stavebního materiálu, písky, ‰tûrky, uhlí.
Pfii vût‰ím odbûru mnoÏstevní slevy !!!!



Usnesení RM ã. 47 – 08
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
2527/1 o v˘mûfie cca 1500 m2, k.ú. Krásná Lípa
za úãelem v˘stavby rodinného domu Radku
a Jitce Hlinkov˘m, bytem Krásná Lípa, Smeta-
nova 2 za cenu 15,- Kã/m2 do základní v˘mûry
a nad základní v˘mûru 30,- Kã/m2. Prodej bude
realizován podle § 2 odst. 8 Postupu ve vûci
prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví
mûsta Krásná Lípa. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 47 – 09
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 1137/3, k.ú. Vlãí Hora Vítûzslavu Fritsche,
bytem Krásná Lípa, SnûÏná 28 z dÛvodu zacho-
vání pro potfieby mûsta. 

Usnesení RM ã. 47 – 10
RM doporuãuje ZM schválit prodej celé p.p.ã.
567, k.ú. Vlãí Hora, za úãelem zfiízení zahrady Jo-
sefu Malíkovi, bytem Praha 6, Súdánská 595 za
cenu 20,- Kã/m2 do základní v˘mûry a nad zá-
kladní v˘mûru 40,- Kã/m2 za podmínky úhrady
závazkÛ vÛãi mûstu. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené. 

Usnesení RM ã. 47 – 11
RM projednala 2. odvolání BoÏeny Bezchle-
bové, bytem Krásná Lípa, Nerudova 21, proti
usnesení ZM ã. 11-07/2004 ze dne 17.6.2004 ve
vûci prodeje p.p.ã. 654/6 a p.p.ã. 652/12, k.ú.
Krásná Lípa a doporuãuje ZM trvat na pÛvod-
ním usnesení.

2. Vûcné bfiemeno
Usnesení RM ã. 47 – 12
RM doporuãuje ZM neschválit zfiízení vûcného
bfiemene ke st.p.ã. 452/2 a p.p.ã. 690, k.ú.
Krásná Lípa pro zaji‰tûní pfiístupu a pfiíjezdu k ob-
jektu ãp. 524, Krásná Lípa. RM ukládá Vladimífie
Do‰kové pfiedloÏit ke schválení smlouvu o zaji‰-
tûní pfiístupu a pfiíjezdu k ãp. 524, Krásná Lípa.

3. Vrácení kupní ceny
Usnesení RM ã. 47 – 13
RM na základû pfiedloÏen˘ch dokladÛ doporu-
ãuje ZM schválit dle § 3 odst. 6, písm. A14 Po-
stupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve
vlastnictví mûsta Krásná Lípa (kolaudace stavby
do dvou let) vyplacení ãástky 24.000,- Kã za
prodej p.p.ã.1287/11 a p.p.ã. 1287/30, k.ú.
Krásná Lípa (do v˘‰e základní v˘mûry pozemku)
Michalu Holubovi, bytem Krásná Lípa, âapkova
1154/26.

4. Byt
Usnesení RM ã. 47 – 14
RM schvaluje Zdenû Jelínkové a Jifiímu Jelínkovi
rekonstrukci bytu ã. 7, Studánecká 564/16,
Krásná Lípa, za tûchto podmínek :
- ve‰keré rekonstrukce bytu budou provedeny
na náklady nájemce
- ve‰keré úpravy a vloÏené investice se stanou
souãástí bytu a nájemce nebude mít nárok na
jejich vrácení od pronajimatele, ani je pfii vrá-
cení bytu demontovat.

5. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 47 – 15
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã.
2000/22/15-158 uzavfiené s Ivanou Vete‰níkovou
bytem Fibichovo údolí 898/17, Krásná Lípa do-
hodou k 31. 1. 2005.

Usnesení RM ã. 47 – 16
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout neby-
tové prostory o rozloze cca 51 m2 v objektu
PraÏská 278/4, Krásná Lípa (b˘valá zelenina).
Nájemné za plochu cca 2.000,- Kã

6. Prodejní trhy
Usnesení RM ã. 47 – 17
RM schvaluje konání prodejních trhÛ v prostoru
Kfiinické námûstí pfied hotelem Beseda, (v pfií-
padû rekonstrukce námûstí, na parkovi‰ti za Do-
mem sluÏeb) 1x za mûsíc v roce 2005., za cenu
3.000,- Kã/den, s podmínkou bezplatného umíst-
nûní stánkÛ v pfiípadû zájmu místních obchod-
níkÛ. 

7. Oprava opûrn˘ch zdí a pfiípadné odkoupení
pozemkÛ
Usnesení RM ã. 47 – 18
RM projednala Ïádost Marty ·indláfiové, bytem
·tichova 598/6, Praha o opravu opûrn˘ch zdí
u pfiístupové komunikace k jejímu objektu Vy-
hlídky 345/10, Krásná Lípa a seznámila se s návr-
hem Ïadatelky o odkoupení pozemkÛ s opûr-
n˘mi zídkami p.p.ã. 16 o v˘mûfie 138m2, p.p.ã.
17 o v˘mûfie 173 m2 a ãásti p.p.ã. 2799 dle pfied-
loÏeného návrhu, v‰e k.ú. Krásná Lípa, za cenu
20,- Kã/m2.

8. Oplocení p.p.ã. 580/1 a 580/2, k.ú. Vlãí Hora
Usnesení RM ã. 47 – 19
RM projednala Ïádost Ladislava Hájka, bytem
Vlãí Hora 160, Krásná Lípa o souhlas s oploce-
ním p.p.ã. 580/1 a p.p.ã. 580/2, k.ú. Vlãí Hora
a souhlasí s oplocením za podmínky, Ïe oplo-
cení bude odsazeno min. 0,5 m od komuni-
kace, s podmínkou schválení pracovníkem od-
boru v˘stavby MûÚ. 

9. Zmûna ÚPSÚ mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 47 – 20
RM projednala návrh Ladislava Hájka, bytem
Vlãí Hora 160, Krásná Lípa na zmûnu ÚPSÚ
mûsta Krásná Lípa a doporuãuje ZM tento ná-
vrh s ohledem na ãasovou a finanãní nároãnost
neschválit.

10. Pfiístup k objektu ã.p. 585, ul. U Tiskárny 5,
Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 47 – 21
RM projednala Ïádost Alice Bu‰tové, bytem U Tis-
kárny 585/5, Krásná Lípa o pomoc pfii fie‰ení pfií-
stupu k její nemovitosti RD ã.p. 585, Krásná Lípa
a ukládá Zuzanû Mausové zahájit koordinaãní
jednání s vlastníky sousedních nemovitostí o zfií-
zení vûcného bfiemene prÛchodu a prÛjezdu
k objektu ã.p. 585, ul. U Tiskárny 5, Krásná Lípa.

11. Pfiíspûvky na rekonstrukci stfiech, fasád
a oplocení
Usnesení RM ã. 47 – 22
RM projednala Ïádost Karla Krupy, bytem Hav-
líãkova 22, Krásná Lípa o prodlouÏení termínu pí-
semného ohlá‰ení dokonãení fasády a tuto Ïá-
dost neschvaluje. 

12. Dodatek ã. 5 k mandátní smlouvû ã.
2001/14/19-264
Usnesení RM ã. 47 – 23
RM schvaluje dodatek ã. 5 k mandátní smlouvû
ã. 2001/14/19-264 na zaji‰tûní sbûru, svozu, vyu-
Ïití a odstranûní komunálního odpadu na území
mûsta Krásná Lípa firmou Marius Pedersen, a. s.,
Hradec Králové.
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I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Investiãní akce mûsta v roce 2004
Usnesení RM ã. 47 – 01
RM bere na vûdomí informaci starosty mûsta
o prÛbûhu investiãních akcí v roce 2004 a jejich
zaji‰tûní úãelov˘mi dotacemi :
1. ãistírna odpadních vod a kanalizace a souvi-
sející stavby (obrubníky, chodníky, komunikace)
2. v˘stavba domu s 28 BJ ( DPS II )
3. rekonstrukce mûstského parku
4. obnova zelenû na hfibitovû
5. zelené plochy mûsta (u sportovního areálu,
u pramene v Nemocniãní)
6. kfiiÏovatka nad kinem 
7. kfiiÏovatka pfied radnicí 
8. autobusové zastávky (Zahrady, Vlãí Hora,
SnûÏná, PraÏská, Masarykova)
9. parãík v Kyjovû
10. projektová a inÏen˘rská pfiíprava 

2. 13. zasedání Zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 47 – 02
RM bere na vûdomí konání 13. zasedání Zastu-
pitelstva mûsta dne 2. 12. 2004.
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MûÚ. 
Hlavními body programu jsou: 
a) Zpráva v˘borÛ ZM (finanãní, kontrolní)
b) Zpráva o ãinnosti odboru Správy majetku
mûsta
c) Zpráva o ãinnosti odboru Technick˘ch sluÏeb
d) Zpráva o plnûní úkolÛ 12. ZM

3. Zprávy pro jednání 13. ZM
Usnesení RM ã. 47 – 03
RM bere na vûdomí jednotlivé zprávy pro zase-
dání 13. Zastupitelstva mûsta. 

II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 47 – 04
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
2796, k.ú. Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu
firmû NOVIA s.r.o. Krásná Lípa, Bezruãova 1 za
cenu 50,-Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypra-
cován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby
a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupu-
jící uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 47 – 05
RM doporuãuje ZM zru‰it usnesení ZM ã. 09-
15/2004 ze dne 19.2.2004 o prodeji p.p.ã. 57/8
a p.p.ã. 57/11, k.ú. Krásná Lípa firmû NOVIA
s.r.o. Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 47 – 06
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 57/8
o v˘mûfie 2064 m2, k.ú. Krásná Lípa firmû NOVIA
FASHION s.r.o. Krásná Lípa za cenu 63.157,- Kã.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spo-
jené.

Usnesení RM ã. 47 – 07
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 57/11
o v˘mûfie 952 m2, k.ú. Krásná Lípa firmû NOVIA
s.r.o. Krásná Lípa za cenu 17.800,- Kã. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

USNESENÍ
ze 47. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konanáho dne 
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13. 28 BJ Krásná Lípa – pfiípojka telefonu
Usnesení RM ã. 47 – 24
RM schvaluje uzavfiení Dohody o budoucí
smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene s âesk˘m
Telecomem, a.s., Ol‰anská 55/5, Praha na zfiízení
telefonní pfiípojky pro novostavbu „Obytn˘ dÛm
s 28 b.j., Krásná Lípa“ v ul. Nemocniãní. 

14. Zatáãka u kina
Usnesení RM ã. 47 – 25
RM schvaluje návrh Dodatku ã. 1 k SOD ã.
2002/11/14-240 s firmou Vodohospodáfiské
stavby spol. s r.o. Teplice, fie‰ící vypofiádání do-
hodnut˘ch víceprací a ménûprací této stavby
s nav˘‰ením ceny ve v˘‰i 99 458,- Kã bez DPH.

15. Sportovnû rekreaãní areál â· v Krásné Lípû –
realizaãní PD
Usnesení RM ã. 47 – 26
RM schvaluje pfiedloÏenou nabídku Ing. J. Dra-
hoty, Rumburk a návrh SOD na úpravu PD
a zpracování realizaãní PD „Sportovní a rekre-
aãní areál â· v Krásné Lípû – 3. etapa“.
RM zároveÀ ru‰í bod b) svého usnesení ã. 44-01
ze dne 30.9.2004 z dÛvodu nesouhlasu Ing.
arch. Libora Krále se zpracováním této doku-
mentace. 

III. RÒZNÉ
1. Realizaãní PD – stfiedisko sluÏeb â·
Usnesení RM ã. 47 – 27
RM schvaluje nabídku od firmy Ing. Milan Ze-
zula, projektov˘ ateliér, Rumburk a návrh SOD
na zpracování realizaãní PD „Stfiedisko sluÏeb
náv‰tûvníkÛ â· v Krásné Lípû“ (dÛm chovatelÛ). 

2. Nabídka od IBM na fiízení Projektu Centrum
â·
Usnesení RM ã. 47 – 28
RM bere na vûdomí nabídku IBM âR na fiízení
Projektu Centrum â· a ukládá starostovi mûsta
pfiipravit konkrétní návrh moÏného zapojení této
spoleãnosti do organizace Projektu. 

3. Oznámení Ministerstva kultury âR
Usnesení RM ã. 47 – 29
RM bere na vûdomí stav jednání ve vûci Územ-
ního rozhodnutí na v˘stavbu 3. etapy Sportovnû
rekreaãního areálu (za tûlocviãnou), jehoÏ vy-
dání bylo odmítnuto na základû podnûtu ze
strany Kurta Goldberga, jednatele firmy Kámen
a ztvárnûní, s.r.o., zaslaného na Ministerstvo kul-
tury âR.
RM ukládá starostovi mûsta zajistit pfiepracování
PD za úãelem zachování a následné realizace
pÛvodního obsahu aktivit, tj. nafukovací haly vã.
zázemí, horolezecké stûny, dûtské lanovky, al-
tánu a dal‰ích zafiízení, s jejich jin˘m umístûním.

Usnesení RM ã. 47 – 30
RM ukládá starostovi mûsta ve spolupráci
s Ústavem památkové péãe zajistit :
a) za úãasti Ing. Karla Hiekeho ozelenûní bu-
doucího Sportovnû rekreaãního areálu â· a pfii-
lehlé ãásti parku u zámeãku
b) zachování jiÏ vybudovan˘ch a zkolaudova-
n˘ch zafiízení areálu (2. etapa – minigolf atp.)
c) návrh a vyãíslení nákladÛ na pfiípravu ob-
novy parku okolo zámeãku

4. Dodatek ke smlouvû
Usnesení RM ã. 47 – 31
RM schvaluje Dodatek ã. 1 nájemní smlouvy ã.
2002/21/11-181 uzavfiené mezi Mûstem Krásná

Lípa a Kfiinicí Krásná Lípa s. r. o., fie‰ící rozloÏení
platby nájemného do dvou termínÛ. 

5. Program obnovy venkova
Usnesení RM ã. 47 – 32
RM bere na vûdomí závûreãné zprávy, v pfiedlo-
Ïeném znûní, pro vyúãtování dotace z „Programu
obnovy venkova“ Ústeckého kraje na akci:
a) Rekonstrukce autobusov˘ch zastávek v osa-
dách Vlãí Hora, SnûÏná, Zahrady
b) Rekonstrukce parãíku v Kyjovû.

6. Organizaãní fiád MûÚ
Usnesení RM ã. 47 – 33
RM bere schvaluje Organizaãní fiád Mûstského
úfiadu Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu.

7. OZV o poplatku za odvoz odpadu
Usnesení RM ã. 47 – 34
RM doporuãuje ZM schválit Obecnû závaznou
vyhlá‰ku ã. 9/2004 o poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfií-
dûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních od-
padÛ na území mûsta Krásná Lípa.

8. Byty
Usnesení RM ã. 47 – 35
RM schvaluje ukonãení funkce domovníka
k 1.1.2005 v objektech :
1) Studánecká 564/16, Krásná Lípa - Zdena Je-
línková
2) Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa - Antonie
Mirková
3) Nemocniãní 1065/32, Krásná Lípa - Zdenka
Roubíãková

9. Pfiíspûvky na rekonstrukci stfiech, fasád
a oplocení 
Usnesení RM ã. 47 – 36
RM na základû doporuãení KVÎP schvaluje vy-
placení pfiíspûvku na rekonstrukci fasád, stfiech
a oplocení následujícím uchazeãÛm:
·elmeková Eva, Nerudova 6, Krásná Lípa
rekonstrukce fasády ve v˘‰i 6.880,- Kã
Pallag Jifií, Frindova 7, Krásná Lípa
rekonstrukce fasády ve v˘‰i 2.640,- Kã
Novák Vladimír, Krásn˘ Buk 9, Krásná Lípa
rekonstrukce stfiechy ve v˘‰i 4.000,- Kã

10. Úprava pravidel pro prodej nemovitostí
Usnesení RM ã. 47 – 37
RM doporuãuje ZM schválit návrh úprav Po-
stupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve
vlastnictví Mûsta Krásná Lípa dle pfiedloÏeného
návrhu.

11. Bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ od PF âR Dûãín
Usnesení RM ã. 47 – 38

RM doporuãuje ZM schválit bezúplatn˘ pfievod
pozemkÛ od PF âR Dûãín urãené dle ÚPD k za-
stavûní vefiejnû prospû‰nou stavbou (VPS) nebo
k realizaci zelenû:
k.ú. Krásná Lípa 
p.p.ã. 2393/5 k.ú. Krásná Lípa VPS, zeleÀ
p.p.ã. 1791/2 k.ú. Krásná Lípa zeleÀ
p.p.ã. 2692/3 k.ú. Krásná Lípa VPS (ãást)
p.p.ã. 2615/5 k.ú. Krásná Lípa VPS (ãást)
p.p.ã. 2666/1 k.ú. Krásná Lípa VPS (ãást)
p.p.ã. 77/1 k.ú. Vlãí Hora VPS

12. Odkoupení pozemkÛ od PF âR Dûãín
Usnesení RM ã. 47 – 39
RM doporuãuje ZM schválit odkoupení po-
zemkÛ p.p.ã. 2158/1 o v˘mûfie 56275 m2 a p.p.ã.

1844/7 o v˘mûfie 3612 m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa
od PF âR Dûãín. 

13. Odkoupení pozemku 
Usnesení RM ã. 47 – 40
RM doporuãuje ZM schválit odkoupení ãásti
p.p.ã. 76/3, k.ú. Vlãí Hora dle pfiedloÏeného ná-
vrhu za cenu 20,- Kã/m2 od ZdeÀka a Daniely
Karbusick˘ch, bytem Krásná Lípa, Vlãí Hora 45
z dÛvodu zaji‰tûní pfiístupu ke kapli.

14. Prodej osobního vozu ·koda 105
Usnesení RM ã. 47 – 41
RM schvaluje kupní smlouvu ã. 2004/33/19-332
o prodeji osobního vozu · 105 mezi Mûstem
Krásná Lípa, Masarykova 6, a Josefem Huã-
kem bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 34. Pod-
mínkou uzavfiení kupní smlouvy je úhrada
dluhu vÛãi mûstu Krásná Lípa v termínu do 
31. 12. 2004.

15. Köglerova nauãná stezka Krásnolipskem 
Usnesení RM ã. 47 – 42
RM schvaluje uzavfiení smlouvy s Tomá‰em Salo-
vem, PraÏská 53, Krásná Lípa na zpracování prÛ-
vodce, textÛ, informaãních tabulí a mapy Kög-
lerovy nauãné stezky Krásnolipskem dle
pfiedloÏeného návrhu. 

16. Projekt EUEQUAL
Usnesení RM ã. 47 – 43
RM schvaluje zmûnu rozpoãtu Ïádosti o dotaci
na projekt Komunitní centrum âeského ·v˘car-
ska, podané v rámci II. kola Iniciativy Spoleãen-
ství EQUAL dle pfiedloÏeného návrhu. 

17. Odvolání ãlenÛ komisí RM
Usnesení RM ã. 47 – 44
RM odvolává z kulturní komise Janu Volenco-
vou, Martinu Skokanovou.

Usnesení RM ã. 47 – 45
RM odvolává ze Sboru pro obãanské záleÏitosti
RÛÏenu Roubíãkovou, Vûru Jahneovou.

18. Jmenování ãlenÛ komisí RM
Usnesení RM ã. 47 – 46
RM schvaluje nové ãleny kulturní komise:
Jindfii‰ku Malinovou, Helenu Portlovou, Jana
Rosu

Usnesení RM ã. 47 – 47
RM schvaluje nové ãlenky Sboru pro obãanské
záleÏitosti:
Annu Arnoldovou, Marii Machovou

VI. INFORMACE
RM dále projednala tuto informaci:
- prÛbûh a pfiedání v˘stavby kanalizace a âOV
- ãlánek z Dûãínského deníku – lékárna

v Krásné Lípû
- prÛvodce Na kole – cyklostezky
- pfieloÏka autobusové zastávky z námûstí do

Smetanovy ulice (studie)
- ãlánek o Krásné Lípû z ãasopisu Ekonom
- prÛbûÏná zpráva – Rodina GaÏiova
- probíhající úkoly ze zasedání ZM
- publikace o Dfievosochafiském Sympoziu TILIA

2004

RM dále projednala tyto zápisy z jednání komisí:
- kulturní ze dne 2. 11. 2004
- likvidaãní ze dne 16. 11. 2004
- sociálnû zdravotní ze dne 9. 11. 2004


