
Na  poslední straně Vikýře můžete nalézt 

výsledky voleb do  zastupitelstva našeho 

města, konané 15. – 16. října. 

Chtěl bych především poděkovat všem těm, 

kteří přišli k  volbám a  myslím, že tak mohu 

učinit za všechny členy nového zastupitelstva 

města.

Především však srdečně děkuji těm, kteří svoji 

volbou ocenili počínání radnice v uplynulých 

čtyřech letech a  podpořili seskupení 

nezávislých kandidátů. 

Již popáté naše uskupení vyhrálo volby, 

počtvrté absolutním způsobem. Počtvrté jste 

dali také nejvíce hlasů mně osobně. Velmi si 

toho vážím.

Je to pro mne a pro nás všechny velké ocenění, 

ale současně také závazek. 

V  letním Vikýři jsem psal, že letošní volby 

způsobí změnu. Šlo o  to jakou. I  vítězné 

uskupení nezávislých přináší změnu. 

V  následujících třech týdnech se budeme 

snažit vše domluvit tak, aby v první polovině 

listopadu byl zvolen nový starosta města, 

místostarosta a nová rada města. 

Vážení přátelé,

je před námi nelehké období a  já jsem rád, 

že v  právě zvoleném zastupitelstvu města 

je i  několik nových tváří. Věřím, že společně 

dokážeme posunout o  kousek dál věci 

v našem městě k lepšímu.

Ještě jednou vám všem děkuji. 

S úctou Zbyněk Linhart,
 starosta města Krásná Lípa
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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 21. října 2010

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 4. listopadu

Letošní komunální volby v Krásné Lípě vyhrálo 

Sdružení 2010 s 60,54% a povede tak i v dalších 

čtyřech letech krásnolipskou radnici. 

Druhou pozici těsně získala Suverenita-blok 

J.Bobošíkové s 10,87%, na třetím místě pak je 

Komunistická strana Čech a Moravy s 10,71% 

hlasů, dále pak Strana zelených s 9,67% hlasů 

a  poslední skončila s  8,19 % hlasů Občanská 

demokratická strana. Rozdělení mandátů 

v  zastupitelstvu je: Sdružení 2010 – 14 

zastupitelů, Suverenita -2, KSČM -2, SZ-2, ODS-1. 

                  Více na straně 12.

V Krásné Lípě zvítězili nezávislí

Vážení sousedé, přátelé, vážení 
spoluobčané!

 
Výsledky voleb do zastupitelstva m sta Krásná Lípa  
 
Rekapitulace výsledk  voleb        zm na

volební strana po et hlas  v r. 2006 
v 
procentech mandáty 

Sdružení 2010   14 069 15 60,5% 0 14
ODS   1 905 0 8,2% 0 1
Suverenita   2 528 0 10,9% 0 2
KS M   2 489 3 10,7%  2
SZ   2 248 1 9,7% 0 2

SSD   2   0
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Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v  pondělí 25.10. 2010 ve  Vlčí 
Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 28.10. 
2010 v  Krásné Lípě. Dále pak v  pondělí 
8.11. 2010 ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách 
a ve čtvrtek 11.11. 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.

Kostka průběžně přijímá přihlášky do  kurzu němčiny, 
který vede Miroslava Sidorr.

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.

 
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

- 23. – 24. 10. 2010 MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 510 154

- 28. 10. 2010 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 535 930

- 30. – 31. 10. 2010 MUDr. Lisachenko Vladyslav,  J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588

- 6. – 7. 11. 2010 MUDr. Šetek Vladislav, Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 539 310

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou 
lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin. 
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: 
A jak je to se zánikem společného jmění manželů?
Odpověď: 
Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství. Nejčastějšími případy jsou rozvod nebo ovdovění. 
Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání. Při vypořádání se vychází z  toho, že 
podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je 
oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen 
nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na  jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází 
z  toho, že závazky obou manželů vzniklé za  trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným 
dílem.
Při vypořádání se přihlédne i k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, 
a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít 
též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. Zákon uvádí, že tato hlediska se použijí 
„především“, čili podtrhuje jejich význam.  
Přesto je mezi manžely zásadní a rozhodující  d o h o d a.  Dohodnou-li se manželé na způsobu vypořádání, 
pak, s výjimkami zabraňujícími zneužití tohoto práva při exekucích či hrozících exekucích, je to „svaté“ 
a pro všechny dohoda mezi manžely platí. Podstatné je, aby se manželé dohodli na vypořádání svého 
veškerého majetku. Dohoda musí být písemná. Týká-li se vypořádání i nemovitostí, musí být podpisy 
na ní úředně ověřeny a dohoda nabývá účinnosti dnem vkladu do katastru.
Neprovedou-li manželé vypořádání dohodou, provede je na  návrh některého z  manželů soud. 
Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li 
do tří let od jeho zániku podán návrh vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, 
že se manželé vypořádali podle stavu, v  jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro 
potřebu svou, své rodiny a  domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O  ostatních movitých věcech 
a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníkůjsou 
stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům 
společných.

 

Nevíte, co s napadaným 
listím na PODZIM? 

M sto Krásná Lípa nabízí ob an m a vlastník m rekrea ních objekt  
v katastru m sta zap j ení velkoobjemových pytl  na likvidaci spadaného 
listí. 
 
Pytle získáte na TSm Krásná Lípa, Pleta ská 22/3, Krásná Lípa nebo na tel. 412 354 848 
u paní Kamberské. 
 
Po napln ní, na základ  telefonického oznámení paní Kamberské, bude 
ZDARMA proveden svoz nejdéle do 3 pracovních dn . 
 
Provozní doba TSm:   Pond lí 7:00 – 12:00 h  14:00 - 17:00 h 

Úterý  7:00 – 12:00 h  14:00 – 15:00 h 
St eda  7:00 – 12:00 h  14:00 – 17:00 h 

tvrtek 7:00 – 12:00 h  14:00 – 15:00 h 
Pátek  7:00 – 13:00 h 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 h 
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Rychlost kontroluje měřič

Nezaměstnanost v Krásné Lípě opět klesala

Krásnou Lípu 
navštívil 

Jiří Paroubek

Povinná výměna 
řidičských průkazů

Výzva pro podnikatele - přidělení 
identifi kačního čísla provozovny

Více jak devítiměsíční úřední „bitva“ je dobojována. 
V  úseku místní komunikace Pražská, na  příjezdu 
od  Rybniště, byl v  prostoru nad Sportovním 
areálem a  Klturním domem instalován měřič 
rychlosti s výstražným ukazatelem. 
Město Krásná Lípa uvolnilo na  jeho pořízení 
částku sto tisíc korun, kterou získalo za  vítězství 
v soutěži,Cesty městy pořádané Nadací Partnerství. 

(r)

V prostoru před rušnou křižovatkou s vyústěním 
cyklostezky, v místě zvýšeného výskytu dětí,jde 

bezpochyby o významné bezpečnostně-
preventivní opatření. (r)

Další tři uchazeči o zaměstnání z Krásné Lípy ubyli 

z  evidence úřadu práce. V  září 2010 jich děčínský 

úřad práce evidoval 306, z toho 121 žen. V evidenci 

tak meziměsíčně ubyli tři uchazeči o zaměstnání.

Došlo tedy, jako u většiny okolních měst, k dalšímu 

mírnému poklesu nezaměstnanosti v  našem 

městě. Míra nezaměstnanosti se nyní aktuálně 

pohybuje na  17,77 %. Okresní průměr je 14,33 %, 

ve Šluknovském výběžku pak 15,57% - meziměsíčně 

tak její stav poklesl zhruba o půl procenta. (r)

Na pracovní návštěvu Krásné Lípy zavítal poslanec 

Parlamentu ČR a  dlouholetý podporovatel 

krásnolipského dětského domova Jiří Paroubek. 

Postupně si prohlédl Dům Českého Švýcarska, 

Továrnu, zrekonstruovaný penzion Českého 

Švýcarska, Sportovní areál a  na  závěr i  Domov 

důchodců. Jiří Paroubek ocenil půvab místní 

přírody, celkovou upravenost města a smysluplné 

investiční aktivity radnice.                 (r)

Dnem 1. 7. 2010 nabyl účinnosti zákon č.227/2009 

Sb., kterým se mění některé zákony

v  souvislosti s  přijetím zákona o  základních 

registrech.

Tento zákon kromě jiného zavádí identifi kační číslo 

provozoven. Pověření k  přidělení identifi kačního 

čísla provozovny je uděleno živnostenským 

úřadům. Městský úřad Rumburk, odbor civilně 

a  dopravně správní a  živnostenský úřad žádá 

podnikatele, kteří mají v  Živnostenském rejstříku 

zapsanou provozovnu a  dosud neobdrželi 

do datové schránky upozornění o přidělení IČP, aby 

se dostavili v úředních hodinách na MěU Rumburk 

- živnostenský odbor - pro přidělení identifi kačního 

čísla provozovny.

Vzhledem ke  lhůtám stanovených zákonem, 

žádáme o dostavení se do konce roku 2010.

Identifi kační číslo provozovny musí být po přidělení 

dle zákona č.455/1991 Sb., o  živnostenském 

podnikání trvale, zvenčí provozovny viditelné.

P i á ý ě

Poděkování,
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
městu Krásná Lípa a  jeho Technickým 
službám za  zhotovení pěkného 
a  bezpečného chodníku na  Rumburské 
ulici. 
Radka Vybíralová a obyvatelé Rumburské 
ulice. 

Milí přátelé,

tak jako každoročně v  minulých několika 

letech jsem znovu navštívil Krásnou 

Lípu, tentokrát s  dcerou Milenou 

a  jedenáctiletou vnučkou Amandou. 

Chtěl jsem jim ukázat místo, které jsme 

v  roce 1969 opustili, ale které je mi stále 

blízké a ve kterém máme mnoho starých 

a dobrých přátel.

Byli jsme velmi překvapeni krásnou 

změnou, kterou Křinické náměstí 

prošlo. Barevná fontána, dláždění, 

obrovskýpískový reliéf a  sochy- Voda, 

Vzduch, Země a  Oheň - jsou věci, které 

město může hrdě ukazovat mnohým 

turistům, kteří jím projdou. A  nejen 

náměstí, ale celkový dojem a  úprava 

města jsou na hony vzdáleny městu, které 

jsme kdysi opustili. Je vidět, že když lidé 

mají příležitost, dovedou si vybrat vedení 

města, které má o město zájem a umí jej 

patřičně zdůraznit. 

S přáním všeho nejlepšího Mirek a Marta 

Koliášovi, Hayward - Kalifornie.

 

  
Evidovaní 
uchaze i     Míra 

název m sta, obce, 
oblasti celkem ženy muži 1
Varnsdorf 1287 610 677 15,14%
Varnsdorfsko 1689 803 886 15,53%
Rumburk 736 335 401 12,52%
Krásná Lípa 306 121 185 17,77%
Rumbursko 1577 715 862 15,70%
Šluknov 494 233 261 17,15%
Šluknovsko 1114 535 579 15,47%
Šluknovský výb žek 4380 2053 2327 15,57%

Řidičské průkazy vydané od  1. 1. 1994 

do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 

do  31. 12. 2010. Od  1. ledna 2011 se stávají tyto 

doklady neplatnými. 

V evidenci řidičů v Rumburku je v současné době 

ještě 1500 těchto řidičských průkazů. Na  vydání 

nového průkazu je lhůta 20 dnů, proto je potřeba 

o  výměnu požádat nejpozději do  10. prosince 

2010. Chcete-li se vyhnout nepříjemným frontám 

na  konci roku, či potížím s  Policií ČR po  začátku 

roku příštího, vydejte se na  úřad do  Rumburku 

včas! 

S  sebou musíte mít platný doklad totožnosti 

(občanský průkaz, pas), jednu fotografi i 

o  rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm a  řidičský průkaz, 

kterému končí platnost. Povinná výměna 

řidičského průkazu je osvobozena od  správního 

poplatku. Průkaz vyměňuje příslušné pracoviště 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Další 

informace získáte na  www.vymentesiridicak.cz.
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ČESKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ

Letošním Šikulkou 
se stal sedmiletý 

Matyáš Billy

Krásná Lípa je opět 
početnější

Děti z Amari klubu 
byly na výletě

V  měsíci září se děti z  obou přátelských školek 

setkaly dvakrát a  tím ukončily realizaci prvního 

projektu. Nejprve zavítali němečtí předškoláci se 

svými učitelkami do  Sluníčka, kdy se všech ujal 

společný kamarád, pan Honza, v  roli Indiána. Děti 

si zopakovaly známé písně, říkadla a tance v obou 

jazycích a vzájemně se mezi sebou představily. 

Poté se všichni proměnili v malé Indiány a školkou 

se rozezněly indiánské  písně za  doprovodu 

bubnů a  hlasitého zpěvu pana Honzy. Hlavním 

programem a  zároveň překvapením celého dne 

byla výroba indiánských amuletů z kůže, kamínků 

a  bylinek. Děti dvojjazyčně pojmenovávaly barvy, 

materiál, druhy bylinek a talismany pestrobarevně 

pomalovaly dle vlastní fantazie. Tento den si všichni 

zpestřili společnými hrami v  budově a  na  školní 

zahradě.

Druhým setkáním byla pozvánka do  Německa. 

Program celého dne byl zaměřen na enviromentální 

výchovu. Děti se dozvěděly zajímavosti z přírody – 

o lesních zvířatech, o rostlinách – plnily nejrůznější 

úkoly, hrály smyslové a pohybové hry. Závěrem se 

všichni vydováděli na sportovním hřišti.   

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

Sdružení Čačipen pořádalo v  krásnolipském 

Kulturním domě 4. ročník Šikulka 2010. Do soutěže 

se přihlásilo deset dětí z Krásné Lípy. Sympatickým 

Šikulkou se stal sedmiletý Ladislav Hučko, celkové 

3. místo získala devítiletá Dominika Miková, 

2. místo obsadila sedmiletá Vanesa Gežová 

a  vítězem soutěže se stal sedmiletý Matyáš Billý. 

Na této akci také vystupovaly soubory Amare Čave, 

Miškuskere Čave a hudební skupina Galaxie Junior.

(Robert Ferenc)

Již potřetí v  letošním roce se přepisoval počet 

obyvatel Krásné Lípy. Tentokrát to bylo o  osm 

děvčátek a  jednoho chlapce více – tolik dětí 

přivezli jejich rodiče do  krásnolipské obřadní síně 

na tradiční vítání nových občánků do života a jejich 

zapsání do Pamětní knihy města.                           (vik)

Amari klub a  T-klub v  sobotu 25.9. navštívily 

Lunapark v Liberci. V Lunaparku si děti užily rozličné 

videohry, jízdu na býkovi, autodrom a prolézačky. 

(Petra Vrajová)
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OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM BÝVALÝCH ŽÁKŮ A UČITELŮ ŠKOLY 
V KRÁSNÉ LÍPĚ

Byl jsem jedním z organizátorů setkání všech bývalých žáků a učitelů 

(základní) školy v Krásné Lípě a protože od té doby, co se vše uskutečnilo, 

již uplynulo pár dní, v nichž se naše vzpomínky zformovaly, je možno se 

nyní ohlédnout za tím, co se vlastně v Krásné Lípě odehrálo v sobotu 

dne 5. června 2010.

Domnívám se, že lze bezesporu konstatovat, že se důkladná všestranná 

příprava vyplatila a že všichni, kdo přišli, strávili v Krásné Lípě krásný 

den, a  to nejen kvůli počasí, které sice ještě ve  čtvrtek vyvolávalo 

hrůzné představy o průběhu slavnosti, ale v sobotu už bylo nádherně.

Určitě bylo výhodné, že se ty stovky a  vlastně tisícovky návštěvníků 

mohly po většinu času rozptýlit do více míst, kde byly buďto připraveny 

doprovodné expozice, nebo kde čas přinesl změny, jež stály za vidění. 

Bylo možné najít útulná místa, kde se dalo posedět, občerstvit se, 

odpočinout si před dalšími činnostmi. Bylo možné se prostě procházet 

tam, kde půvabná zákoutí přímo lákala k alespoň krátké návštěvě, nebo 

kde se pro návštěvníka, který zde nějaký čas nebyl, objevilo něco zcela 

nového.

Vše začalo poměrně složitou a náročnou přípravou na  internetu. Byly 

kontaktovány stránky, kde bylo lze očekávat návštěvu potenciálních 

účastníků srazu, navázána spousta osobních kontaktů, mediální 

partneři pomáhali, prostě snahou organizátorů bylo podat informaci 

co možná největšímu množství možných zájemců o tuto akci.

V  Krásné Lípě se pak sešli lidé, z  nichž valná část zde byla po  letech 

poprvé. Mimoděk jsem zaslechl povzdech jistého návštěvníka, 

bývalého žáka zdejší školy, který si uprostřed náměstí s  dobře 

slyšitelnou nostalgií v  hlase povzdechl: „Tak na  tomhle náměstí jsem 

stál naposledy v roce 1957.“ Takových ovšem bylo víc, proto ten velký 

zájem o  vše nové, o  změny, o  naši celou nabídku. Ta byla opravdu 

široká a pestrá: expozice v Továrně, v kině, na radnici, ve škole, v Domě 

Českého Švýcarska. Všude ovšem bylo opravdu nač se dívat. Velký 

zájem byl prakticky o všechno, co bylo v tištěném programu nabízeno. 

Tohle byla také určitá místní zvláštnost: k tomuto svátku bylo vydáno 

zvláštní číslo místního čtrnáctideníku Vikýř, kde byl podrobný program 

spolu s pečlivě zpracovaným plánkem městečka otištěn. Nikdo jej asi 

nemusel nijak obtížně shánět, Vikýř se rozdával zdarma na řadě míst, 

kromě toho každý registrovaný účastník obdržel několik drobných 

suvenýrů včetně Vikýře. Podle plánku a  připojených popisek si každý 

mohl udělat malou vycházku po  zajímavých místech. Leccos se tady 

totiž za ta dlouhá léta, která mohli mnozí pamatovat, změnilo. Některá 

místa, která dlouhodobě bývala v místě dominantními, zmizela: pivovar, 

pletařská škola, starokatolický kostel, křížová cesta, městské lázně, část 

zástavby náměstí, či rybníčky, které sloužily k  tomu, aby voda odtud 

nezmizela rychle, ale aby přinesla svůj užitek přinejmenším v tom, že 

roztáčela vodní kola celé řady menších průmyslových podniků, jejichž 

budovy ostatně také již buďto neexistují, nebo slouží jiným účelům, 

pokud nejsou zcela pusté. To je zčásti daň celkovým společenským 

změnám, které zde probíhají prakticky nepřetržitě od skončení druhé 

světové války, dílem výsledek překotného hospodářského vývoje. 

Mnozí povzdechli, když viděli, že kdysi živé továrny již neexistují, nebo 

jsou téměř pusté, málokdo ale v téže chvíli asi byl ochoten připustit, že 

vesměs jde o  objekty, které již měly být strženy a  nahrazeny novými 

nejméně před půl stoletím. 

Na straně druhé se zde zvláště v poslední době uskutečnily změny, které 

celé město dokázaly nejen zkrášlit, ale především je učinit příznivějším 

místem pro život. V prostoru pod nemocnicí sice zanikl pivovar, který již 

dávno nesloužil svému účelu, zato zde vyrostlo půvabné sídliště, kde 

jsou všechny domy upraveny tak, aby odpovídaly potřebám této doby 

a aby ve všech ohledech vyhovovaly svým obyvatelům. Za tělocvičnou 

vznikl nádherný sportovní a  odpočinkový areál, který obdivují mnozí 

obyvatelé míst daleko větších a který je využíván tak, že jeho kapacita 

bývá spokojenými návštěvníky místními i přespolními zcela naplněna. 

Úprava rybníku Cimrák spolu s  okolními prostorami a  cyklostezkou 

vytvořila v této části obce úžasné prostředí pro sportovní vyžití, rekreaci 

i prosté procházky. Mimochodem – víte, proč se ten rybník tak zvláštně 

jmenuje? Je to název po majiteli někdejší pily, jejíž budova dodnes stojí 

pod hrází rybníka, jehož vody poháněly vodní kolo, které roztáčelo 

stroje v  pile, která dobře prosperovala a  dávala obživu dalším lidem. 

Pan Zimmer byl zdejší vážený občan a významný činitel starokatolické 

církve. 

Byla obnovena a  prodloužena naučná stezka, kterou zde kdysi pan 

Kögler, amatérský přírodovědec, jako zcela první na  území našeho 

státu kdysi zřídil. Zcela novou stavbou je Dům Českého Švýcarska 

na náměstí; jeho dveře se v onu sobotu prakticky, jak se říká, netrhly. 

Objekt zvaný dnes Továrna, mnozí znali jako pracoviště komunálních 

služeb, truhlárnu, či objekt, v němž bývaly školní dílny. Takhle krásně 

zrekonstruovaný, přičemž vše původní a  cenné bylo pokud možno 

zachováno, jej mnozí viděli poprvé a  výstava historických pohledů 

na  Krásnou Lípu a  její dnešní místní části byla také neustále v  zájmu 

mnoha lidí. V  kině se neustále podávala odpověď na  otázku, proč 

tomuto objektu říkáme dnes „kulturní dům“. Ostatně se to dalo 

pochopit již brzy po vstupu do jeho prostor. V sobotu sloužily výstavě, 

kterou bychom mohli nazvat „Práce žáků naší školy“ a  zcela právem, 

přestože někteří z  vystavujících jimi byli krátce po  válce, pro jiné 

školní docházka skončila vlastně docela nedávno. Opravdu bylo nač 

se dívat, co obdivovat. Obřadní síň na radnici také většina návštěvníků 

viděla zcela poprvé, právě tak jako městské kroniky, jež zde byly spolu 

s  modelem zmíněného starokatolického kostela vystaveny, žel jen 

krátce. Asi největší úspěch měla budova školy, která byla snad ještě 

o něco slavnostněji vyzdobena, než v jiných dnech. O to ani tak nešlo, 

ale sama návštěva těchto prostor bývá při takovýchto příležitostech 

zážitkem hlavním. Ti, kteří školu znávali o  mnoho dříve, ji vevnitř jen 

těžko poznávali. Tady se nedalo mluvit o  jedné expozici, když každý 

koutek, každá chodba a každá místnost takovou samostatnou expozicí 

byla. Stěna podpisů byla již odpoledne zaplněna, ale další a další své 

podpisy, vlastně jakési otisky dnes již historie, připojovali. 

Zatím jsme se seznámili vlastně pouze s přehledem expozic, které byly 

pro návštěvníky srazu bývalých žáků a učitelů zdejší školy připraveny. 

Nezmínili jsme snad jedinou: možnost shlédnout jeden dochovaný 

exemplář motocyklu Böhmerland, které se zde kdysi vyráběly. Ostatně 

ani pamětní desky, které dnes na  několika místech připomínají 

minulost místa, tady kdysi nebývaly, právě tak jako pomník věnovaný 

hudebnímu skladateli, klavíristovi a pedagogovi Augustinu Stradalovi. 

(Karel Jarolímek)

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa 
ŘÍJEN a LISTOPAD 2010

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
úterý 26. 10. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Fantasy fi lm se odehrává ve světě zničeném válkou.Žijí v něm čtyři národy vyznávající vždy jeden ze základních elementů – 
oheň, vodu, vzduch a zemi.103 min. Mládeži přístupno.

THE DOORS
středa 3. 11. od 18.00 hod. Vstupné 60,- Kč

Pod vedením prestižního režiséra Tima DiCilla a s komentářem Johnnyho Deepa vznikl dokumentární fi lm o jedné z legend-
árních rockových skupin  sedmdesátých let. 86 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

ROMÁN PRO MUŽE
úterý 9. 11. od 18.00 hod. Vstupné 60,- Kč

Nová česká fi lmová komedie  podle scénáře a knižního bestselleru Michala Viewegha je příběhem tří sourozenců procháze-
jících zvláštní zkouškou.   100 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

ČARODĚJŮV UČEŇ
středa 10. 11.od 18.00 hod. Vstupné 60,- Kč

Nicolas Cage coby čarodějný mistr snažící se ubránit město před svým úhlavním nepřítelem vyhledá mladého Davea a učiní 
z něho svého učně.   110 min. Mládeži přístupno.

Z pohádky do pohádky

Den stromů 
v národním parku

Sbírka ošacení 

Sokol z Libčic přiletí 
poosmé

Na Kopečku s Igorem 
Heinzem 

Bleší trhy už potřetí

Vzdělávání 2011-2012

FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Po  velkém předchozím úspěchu a  zhruba 
po  půlroční odmlce se do  Krásné Lípy opět vrací 
známá pražská travesti skupina HANKY PANKY, 
tentokrát zcela premiérově s pořadem „Z pohádky 
do  pohádky.“ K  vidění bude nová zábavná show 
plná nápaditých převleků, humoru, choreografi í 
a  známých hudebních melodií spolu se slečnami 
Dolores, Stefany, Sofi í a  Alexem. Pořad je 
koncipován opět tak, že si na své přijdou zaručeně 
všechny věkové generace. Bližší informace 
naleznete na  internetových stránkách www.
hankypankyshow.eu. Hanky Panky Krásná Lípa 
přivítá 6. listopadu v  19:30 v  Kulturním domě, 
vstupné 200,- Kč v předprodeji, 220,- na místě.

Správa Národního parku České Švýcarsko připravila 
pro veřejnost oslavu dne stromů, během níž budou 
na území národního parku sázeny sazenice jeřábu 
ptačího. Správa národního parku tak společně 
s veřejností vrátí na území národního parku několik 
dalších jedinců původního druhu stromu, který se 
zde hojně vyskytoval před přeměnou původního 
lesa na  hospodářský les pro produkci dřeva. Den 
stromů se uskuteční již tuto sobotu, 23. října. Sraz 
je v 9:30 hodin v Jetřichovicích před informačním 
střediskem. Předpokládané ukončení akce je 
kolem 13:00.

Kostka Krásné Lípa ve  spolupráci s  Diakonií 
Broumov vyhlásila sbírku ošacení. Letní i  zimní 
oblečení, funkční domácí potřeby, vytové 
přikrývky, polštáře a  deky můžete ještě přinést 
ve  čtvrtek 21. října od  10:00 do  12:00 a  od  12:30 
do 15:00 do Domu služeb v Krásné Lípě. Děkujeme 
za Vaši pomoc.   

Po  úspěšných minulých akcích je tu zase Sokol 
Libčice nad Vltavou. O víkendu od 23. do 24. října 
si můžete společně protáhnout tělo a  zacvičit 
si v  tělocvičně Sportovního areálu Českého 
Švýcarska. 

Přijďte si ve  středu 3. listopadu v  19:00 
do Domečku Na Kopečku v Rumburku popovídat  
nejen o hudební minulosti Rumburska s hudební 
osobností, básníkem a  spisovatelem Igorem 
Heinzem.

V  sobotu 13. listopadu od  8:00 do  12:00 hodin 
se v  přízemí Domu služeb v  Krásné Lípě budou 
konat další BLEŠÍ TRHY. Proberte tedy komody 
a  půdy a  přijďte prodat své použité, ale fungující 
věci, o  kterých si myslíte, že je někdo může ještě 
potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky 
za pár kaček! Ceny určujete sami, smlouvání vítáno. 
Svá prdejní místa si rezervujte včas.

Informační a  poradenské středisko pro volbu 

a  změnu povolání Úřadu práce Děčín – pobočka 

Rumburk pořádá ve  dnech 2. - 3. listopadu vždy 

mezi 9:00 – 17:00 v  Domě kultury v  Rumburku 

15. ročník propagační výstavy Vzdělávání 2011-

2012. Prezentace středních škol a  středních 

odborných učilišť je určena především žákům, kteří 

končí povinnou devítiletou školní docházku a jejich 

rodičům – získají na  ní informace o  možnostech 

studia a  o  požadavcích u  přijímacích zkoušek 

na  jednotlivých školách a  učilištích, a  to přímo 

od zástupců těchto škol.

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 v  čísle 386 je Palmeho kříž (Palms 

Kreuz) u  městského hřbitova. Kříž má zajímavý 

osud. V roce 1773  nechal postavit majitel domu čp. 

282 Johann Christoph Palme kamenná (z pískovce) 

muka. Kovový kříž zdobily plechové siluety Krista, 

Jana a Panny Marie. O kříž se dle rodinných tradic 

staral ještě vnuk zřizovatele, Philipp Palme. Jenže 

10. září 1834 zničil požár celé jeho hospodářství. 

V  dobových dokladech se objevila smutná 

poznámka: Philipp Palme zcela vyhořel, není 

možné, aby se o  kříž staral. Na  mapě z  roku 1843 

není dům čp. 282 ale ani kříž. Přesto se pár let 

po  vydání mapy na  stejném místě objevil nový 

kříž. Už nebyl z  pískovce, ale ze žuly s  litinovým 

krucifi xem.

V  osmdesátých letech 19. století městu nestačil 

starý hřbitov (u  kostela) a  tak v  březnu roku 1882 

byly od Antona Palmeho odkoupeny pozemky pro 

budoucí hřbitov (tisíc zlatých z celkové ceny 10 355 

zlatých věnoval místní mecenáš Carl Ditrich). Zřízení 

hřbitova bylo dalším mezníkem pro kříž. Stará lípa, 

pod kterou kříž stál, zůstala v  objektu hřbitova 

a  kříž se přestěhoval na  nové místo za  cestu před 

hřbitov. (Václav Hieke)

Cenu – upomínkové předměty – získávají: Jindra 

Malinová, Ema a Petr Kaštánkovi a Václav Hieke.

Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

Program klubu AmOS 
- listopad 2010 

v Domě s pečovatelskou službou 
v Krásné Lípě 

3.11. Společenské hry - turnaj v žolíkách

10.11. Pletení košíků z papíru.

24.11. Výroba adventních věnců.
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Michal Horáček v Krásné Lípě EKOHRÁTKY
V  roli cestovatele se na  Festivalu sedm divů na  sedmi kontinentech 

představí známý textař a skladatel MICHAL HORÁČEK

Písňové texty Michala Horáčka zná celý český národ. Ovšem už 

mnohem méně lidí ví, že tentýž člověk (a nejedná se o shodu jmen) 

se věnuje také cestování. Jeho cestovatelská beseda je naplánována 

na sobotu 23. října od 18:00 hodin. Nenechte si ujít jedinečnou šanci 

spatřit legendu české hudby v netradiční roli. 

České Švýcarsko o.p.s. a  Správa Národního parku České Švýcarsko 

Vás srdečně zvou na  Ekohrátky nazvané „Sedm divů Českosaského 

Švýcarska“, které se konají v sobotu 23. října od 15:00 do 18:00 v Domě 

Českého Švýcarska v  Krásné Lípě. Připraven bude hravý program 

v  interaktivní expozici „České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace“ 

pro děti od 7 do 15 let i celé rodiny. Program bude probíhat v češtině 

a němčině. Přijďte si zasoutěžit o zajímavé ceny! Pro každého dětského 

účastníka je připraven malý dárek. Vstup zdarma.

České Švýcarsko, o.p.s. pro Vás připravila 2. ročník cestovatelského festivalu Sedm divů na sedmi kontinentech. Koná se již tuto sobotu - 23. října  - 

v Domě Českého Švýcarska na krásnolipském náměstí. 

Pro návštěvníky jsou připraveny workshopy, přednášky, výstavy s  cestovatelskou tematikou, ale také kurz přežití s  magazínem Koktejl. Více 

informací na www.sedm-divu.cz

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

Program:
15.00 Martin Růžička / Tři perly Jižní Ameriky
Fascinující fotografi e a zážitky z cest po Peru, Bolívii a Argentině.

16.00 Miloš Anděra / Národní parky severní Evropy
Známý český zoogeograf a  kurátor Národního muzea spojí 
promítání s autogramiádou své fotografi cké encyklopedie.

17.00 Manželé Motani / Amerika inkognita
Diashow dvojice profesionálních fotografů zachycuje portréty 
krajiny od  pobřeží Kalifornie až ke  kanadským hranicím 
deštného pralesa.

18.00 Jan Vlach, Jiří Halada / Didgeridoo
Workshop s  možností vyzkoušet si hru na  neobvyklý hudební 
nástroj z protilehlé Austrálie.

19.00 Tomáš Kubeš / Expedice Srdce Afriky
Neobvyklá výprava spojená s  prvosjezdem řeky Sanghy 
a výzkumem domorodých Pygmejů.

20.00 Redakční tým / Čajovna s Koktejlem
Komponovaný program se členy redakčního týmu magazínu 
Koktejl o práci v cestovatelském časopise, doprovodný koncert 
didgeridoo.
Doprovodný program: Promítání vybraných cestovatelských 
fi lmů v průběhu celého dne v kinosále Domu Českého Švýcarska.

Hlídání dětí od 3 do 8 let zajištěno v Mateřském centru Beruška 
v Krásné Lípě od 15 do 18 hodin.
Vstupné dobrovolné. 

magazín
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Míša boduje v lezení Krásnolípáci Jiříkov deklasovali

Sportem ku zdraví

Nejmenší fotbalisté si připsali další body

Další závod Českého poháru v  lezení mládeže 
na  obtížnost se za  účasti Michala Šlofa z  Krásné 
Lípy konal v  Jičíně. Za  podpory celé rodiny Míša 
bojoval až dokonce, neboť konkurence byla 
stejně vynikající jako krásnolipský lezec. První 
tři se nakonec museli rozřadit až v  superfi nále, 
ve  kterém Michal nakonec obsadil skvělé druhé 
místo. V  říjnu se uskuteční poslední závod ze 
série závodů Českého Poháru. Michal Šlof je zatím 
na průběžném čtvrtém místě a pokud mu říjnový 
závod vyjde, mohl by skončit na  třetím místě 
v českém poháru. (r)

Po  prvním zápase s  Jiříkovem, kdy kluci s  tímto 
soupeřem horko těžko remizovali, jsme měli 
možnost vidět famózní výkony našich borců. Velká 
chvála tak patří především jejich trenérům, kteří se 
snaží vychovat z  kluků dobré fotbalisty. Pozitivní 
bylo, že ani odchod Libora Krále kluky nedostal 
na kolena a velice rychle se dokázali sehrát.
Hrálo se opět dvakrát dvacet pět minut, již 
po  několika prvních minutách jsme se dostali 
do vedení a v podstatě se v tomto duchu odehrál 
i  celý zápas. Naši jiříkovské kluky tlačili a  jejich 

několik pokusů útočit na  naši branku dokázali 
včas odvrátit. Výbornou práci odvedl brankář Tom 
Rýzler. Po  týmové spolupráci se podařilo nastřílet 
celkem šest branek – třikrát trefi l Tomáš Alfery 
a třikrát Petr Kaštánek.  

Celkové skóre:
TJ Krásná Lípa – Spartak Jiříkov

6 - 0 
(m.alf )

Přísloví, které je opravdu staré, ale skutečně 
pravdivé. Kde jsou ty doby, kdy naší dědové 
a  pradědové vítali jakákoliv cvičení a  mnohdy 
skutečně za  víceméně primitivních podmínek. 
Dnešní doba je co do  vybavenosti, podmínek 
a možností nesrovnatelná s dobou minulou. Jedna 
věc však dnešním mladým chlapcům a  děvčatům 
chybí. Chuť pro své zdraví a tělesnou kondici něco 
udělat. Je až katastrofální, když celá řada chlapců, 
ale hlavně děvčat ve  věku 12 – 14 let, nezvládá 
základní gymnastickou průpravu. Skutečně 
pryč je doba, kdy pro většinu žáků a  žákyň byl 
nejoblíbenějším školním předmětem – tělocvik. 
Jedním ze sportovních kroužků na  zdejší škole je 
kroužek zápasu řeckořímského a volného stylu. Je 
to sport co do pohyblivosti docela náročný, ale také 
sport pro každého. Zápas jako sport je rozdělen 

podle věku.

Přípravka III. chlapci a děvčata 6 – 7 let.
Příprava II.  chlapci a děvčata 8 – 9 let.
Přípravka I. chlapci a děvčata 10 – 11 let.
Mladší žáci chlapci a děvčata 12 – 13 let.
Starší žáci  chlapci a děvčata 14 – 15 let.

Všechny věkové kategorie přípravek i  žáků jsou 
rozděleny do 15-ti vah. Skutečně sport pro všechny 
- malé, hubené, ale třeba i pro ty víceméně baculaté. 
Každý se reprezentantem nenarodí. Slušně 
sportujícím závodníkem ale ano. Když opravdu pro 
nic jiného tak alespoň  pro své zdraví. Ti nejmladší 
začínají sportovně a  gymnasticky nenáročnými 
prvky. Postupně, jak průpravu zvládají, tak se 
na  náročnosti cviků přidává. Ti zdatnější se pak 

začínají seznamovat se zápasnickou technikou. Vše 
probíhá pod kontrolou kvalifi kovaných a zkušených 
trenérů. 
Vážený rodiče. Není-li vám nejen zdravotní, ale 
i  pohybový stav vašich dětí lhostejný, přijďte se 
se svými ratolestmi podívat. Cvičební hodiny jsou 
v úterý a pátek o 15:00 hod. v městské tělocvičně. 
Vážení rodiče. Pomozte mi splnit moje možná 
poslední přání. Vychoval jsem řadu ligových 
závodníků, vychoval jsem řadu reprezentantů. 
Rád bych dodal do  reprezentace aspoň jednoho 
chlapce nebo děvče z Krásné Lípy.
To, zda se nám podaří splnit toto přání, nezáleží 
jenom na nás - trenérech. V největší míře to záleží 
na vás, na rodičích a na vašich dětech.

(Durec Jan)

Po  dvou odložených zápasech se hrálo až 
s  Jiříkovem. Po  prvních třech kolech mužstvo 
oslabilo rozhodnutí pana Krále o  nepokračování 
hostování Libora Krále v  Krásné Lípě. Je to škoda, 
když ne pro hráče, tak určitě pro mužstvo, kde Libor 
patřil mezi ty nejzkušenější a  nejvyhranější. Právě 
na  něj připadala úloha nejvíce táhnout mužstvo. 
Jeho úlohu bude muset převzít někdo jiný, který 
snad tuto úlohu unese. 
Do  Jiříkova tak jeli všichni, kteří zbyli (respektive 
ještě bez brankaře Kuby Vokouna). Do  branky se 
tedy zpět postavil Tomáš Rýzler. Obranu výtečně 
odehráli Filip Hroník a  Zdeněk Debnár. V  záloze 
běhali a bojovali Petr Kaštánek, Honza Kaipr, Vlastík 

Šmalcl, v  útoku si svoji práci plnil Tomáš Alfery. 
Jemu v prvním poločasu sekundoval Ivo Grundza, 
který ve  druhém poločase měl zvláštní úkol – 
osobně a  všemožně bránit domácího nejlepšího 
hráče, na  kterého šly všechny balóny a  který byl 
největší hrozbou pro naše kluky. Na  střídačce 
a chvíli i ve hře se objevil ještě Jára Svátek.
Branky padaly po jedné v každém poločasu a hráči 
si možná řekli, že budou dávat branky pouze do té 
branky, kde stáli diváci - aby z toho také něco měli. 
První poločas vyzněl celkově lépe pro nás a už od 10. 
minuty jsme vedli po  střele z  volného přímého 
kopu Tomáše Alferyho. Ve  druhém poločasu byl 
nasazen do hry již zmíněný domácí hráč, který byl 

v  prvním poločase v  brance. To zase měli navrch 
domácí, kterým se podařilo tímto hráčem vyrovnat. 
My jsme měli ještě v závěru dvě velké možnosti, kdy 
po  dlouhých výkopech neproměnili šance Tomáš 
Alfery a  v  samém závěru Petr Kaštánek. Škoda, 
že nebyl lépe ohlídán nejnebezpečnější hráč, 
ale i  přesto podali kluci výkon, který se dá ocenit 
jako dost dobrý. Na víc prakticky v současné době, 
s ohledem na složení a počet hráčů, nemáme. Když 
ale odvedeme všichni dobrou práci a  budeme se 
držet hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“, 
mužstvo půjde herně výš.

 (Mirek Kaštánek)



strana 921. října 2010

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 73. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 30.09.2010 

I. Hlavní program
Závěry z 24. zasedání ZM 
Usnesení RM č. 73 - 01 
RM projednala průběh a výsledky 24. zasedání ZM a ukládá:
a) Starostovi města Zbyňku Linhartovi zabývat se způsobem 
řešení pevného zastřešení terasy u Sportbaru
b) Vedoucímu odboru Petru Olivovi trvat na  prodejní ceně 
za objekt Kyjov č. p. 49 ve výši min. 3. 5 mil. Kč
c) Místostarostce Janě Gálové projednat stav údržby krajnic 
podél krajských silnic s SÚS Ústeckého kraje
d) Janu Kolářovi ofi ciálně poděkovat Sboru dobrovolných hasičů 
za jejich práci
e) vedoucímu odboru Ing. Jiřímu Rousovi projednat a uplatňovat 
připomínky obsažené v  interpelaci člena ZM ve  věci úprav 
a připomínek návrhu konceptu nového územního plánu města. 

Regenerace Křinického náměstí 
Usnesení RM č. 73 - 02 
RM bere na vědomí ukončení technické a administrativní kontroly 
projektu Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě - Centrum 
Českého Švýcarska II bez zjištěných závad a následné proplacení 
dotace v celkové výši 31 265 472 Kč na účet města. 

II. Došlá pošta
Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 73 - 03 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1459 o výměře 90 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1952/1 o výměře 1500 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 646/1 část o výměře cca 1200 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 1444/4 část o výměře cca 700 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1446 část o výmněře cca 120 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 73 - 04 
RM bere na  vědomí odstoupení Hany a  Vojtěcha Gálových, 
Krásná Lípa, Studánecká 25 od  žádosti o  odkoupení pozemků 
a schvaluje vrácení kauce 5 000 Kč. 

Pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 73 - 05 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 629 o výměře 679 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1952/5 o výměře 899 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2748/24 část o výměře 94 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 688/1 část o výměře 50 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 345/4 část o výměře 140 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 237 o výměře 270 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 239 o výměře 162 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 240/4 o výměře 3122, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 244 o výměře 2949 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 245 o výměře 405 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 253/1 část o výměře 900 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

Smlouva o výpůjčce 
Usnesení RM č. 73 - 06 
RM schvaluje ukončení smlouvy o  výpůjčce ze dne 8. 6. 1993 
s  Českým rybářským svazem, MO Krásná Lípa dohodou ke  dni 
29. 9. 2010. 

Pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 73 - 07 
RM schvaluje Českému rybářskému svazu, MO Krásná Lípa 
pronájem p.  p.  č. 2542/4 o  výměře 5145 m2, p.  p.  č. 2542/6 
o  výměře 1390 m2, p.  p.  č. 2148/2 o  výměře 3448 m2, p.  p.  č. 
3100 o výměře 5345 m2, p. p. č. 2144/1 o výměře 900 m2 a p. p. č. 
251/1 o výměře 27947 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za cenu 1000 Kč 
za  1 ha (i  započatý) a  pronájem p.  p.  č. 1264/2 o  výměře 2554 
m2, p. p. č. 1103 o výměře 1668, p. p. č. 1135 o výměře 904 m2, 
p. p. č. 1138 o výměře 1192 m2, p. p. č. 1128 o výměře 1519 m2, 
p. p. č. 954/3 o výměře 3223 m2, p. p. č. 927 o výměře 2217 m2, 
p. p. č. 953 o výměře 208 m2, p. p. č. 925/1 o výměře 1197 m2, 
p.  p.  č. 1764/3 o  výměře 1797 m2, p.  p.  č. 1304 o  výměře 1275 
m2, p. p. č. 3121 o výměře 4299 m2, st. p. č. 87/1 o výměře 323 
m2, p. p. č. 2594 o výměře 1645 m2, p. p. č. 2548 o výměře 8259 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa a p. p. č. 17 o výměře 1029 m2, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy a p. p. č. 901 o výměře 9927, k. ú. Vlčí Hora za cenu 
1 Kč za jednu vodní nádrž. 

Pronájem pozemku 
Usnesení RM č. 73 - 08 
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 1952/1 o výměře 1500 m2, k. 
ú. Krásná Lípa Pavlu Tomkovi, Krásná Lípa, Křižíkova 24 z důvodu 
prodeje pozemku. 

Pronájem pozemku 
Usnesení RM č. 73 - 09 
RM schvaluje dodatek ke  smlouvě o  nájmu pozemku č. 
87/23/70/37 (nájemce Josef Pištora, Krásná Lípa, Rumburská 5), 
kterým se ze smlouvy vypouští p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa. 

Směna pozemků 
Usnesení RM č. 73 - 10 
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 976/1 za 2762/2, vše k. 
ú. Krásná Lípa.

Snížení ceny pozemku 
Usnesení RM č. 73 - 11 
RM projednala žádost Jana Sehnala, Praha, V  Křepelkách 238 
a doporučuje ZM neschválit snížení kupní ceny p. p. č. 672, k. ú. 
Krásný Buk o cenu porostů v částce 44 800 Kč. 

Souhlas s obnovením cesty 
Usnesení RM č. 73 - 12 
RM vydává souhlas Ing.  Michalu Jindrovi, Praha, Súdánská 594 
s vytyčením a úpravou části místní komunikace na p. p. č. 1578, 
k. ú. Vlčí Hora dle předloženého návrhu s  tím, že žadatel vše 
provede na své náklady. 

Pohyblivé hranice 
Usnesení RM č. 73 - 13 
RM projednala návrh Katastrálního pracoviště v  Rumburku 
na  změnu průběhu hranic katastrálních území Kyjov u  Krásné 
Lípy, Zahrady, Vlčí Hora, Doubice a  Brtníky v  rámci obnovy 
operátu a  doporučuje ZM změnu dle předloženého návrhu 
schválit. 

III. Různé
Prodej pozemku 
Usnesení RM č. 73 - 14 
RM ruší usnesení RM č. 65-26 ze dne 14. 4. 2010 o rozdělení p. p. č. 
266,m k. ú. Krásná Lípa. RM schvaluje rozdělení p. p. č. 266, k. ú. 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu s tím, že žadatel o oddělení 
uhradí vyhotovení nového geometrického plánu. 

Byty 
Usnesení RM č. 73 - 15 
RM schvaluje pronájem bytu č. 17, Krásná Lípa, Studánecká 
564/16 Jiřímu Hrbkovi, Krásná Lípa, Studánecká 564/16 
za podmínek:
1) Doplacení dluhu vůči městu Krásná Lípa v plné výši do 15. 10. 
2010.
2) Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 3 měsíce.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady. 

Objekty 
Usnesení RM č. 73 - 16 
RM vyhlašuje záměr převést objekt Tatranská č. e. 27 se st. p. č. 
677/9 o výměře 89 m2 a p. p. č. 1913/4 o výměře 348 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa.

Nebytové prostory 
Usnesení RM č. 73 - 17 
RM projednala žádost o úpravu plateb za vytápění v nebytových 
prostorách č. 4, Krásná Lípa, Masarykova 246/6 podanou Kick 
Boxing Clubem zastoupeným Milanem Duškem a  schvaluje 
úpravu výpočtového listu s  tím, že nebudou účtovány fi xní 
náklady za vytápění. 

Telefony 
Usnesení RM č. 73 - 18 
RM schvaluje dodatek č. 2010/34/18 - 309 ke  smlouvě č. 
2007/19/16 - 410 s  fi rmou Vodafone Czech Republic a. s., 
na  poskytování služeb na  dalších 12 měsíců dle předloženého 
návrhu. 

Dodatek č. 14 a č. 15 k pojistné smlouvě 

Usnesení RM č. 73 - 19 
RM schvaluje dodatek č. 14 a  č. 15 k  pojistné smlouvě 
772  023728  0 společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s. dle 
předloženého návrhu. 

Havarijní pojištění vozidel 
Usnesení RM č. 73 - 20 
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 2268049365 
pro havarijní pojištění vozidel - PARTNER H59 Kooperativa 
pojišťovny, a. s. dle předloženého návrhu. 

Podpora projektu 
Usnesení RM č. 73 - 21 
RM schvaluje podporu projektu „Zahrady dobra“ občanského 
sdružení Nobilis Tilia, Vlčí Hora. 

Činnost příspěvkové organizace Základní škola a  Mateřská 
škola Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 73 - 22 
RM projednala činnost příspěvkové organizace Základní škola 
a  Mateřská škola Krásná Lípa v  minulém období a  schvaluje 
mimořádnou odměnu ředitelce, dle předloženého návrhu. 

Rekonstrukce mostku KL 25 u č. p. 59, Kyjov 
Usnesení RM č. 73 - 23 
RM schvaluje SOD s  fi rmou SaM silnice a  mosty a. s. 
Děčín na  Rekonstrukci mostku KL 25, umožňující přístup 
k  pravobřežným nemovitostem v  Dlouhém Dole (u  býv. 
Čmuhaře), který byl zničen při srpnových povodních 2010. 

Prodloužení plných mocí 
Usnesení RM č. 73 - 24 
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa 
předaných poprvé dne 6. 10. 2003 k vymožení společnosti PROFI-
CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek prodloužení 
doby jejich k jejich vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 6. 
10. 2010. 

Prodloužení plných mocí 
Usnesení RM č. 73 - 25 
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa 
předaných poprvé dne 6. 10. 2005 k vymožení společnosti PROFI-
CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek prodloužení 
doby jejich k jejich vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 6. 
10. 2010. 

Prodloužení plných mocí 
Usnesení RM č. 73 - 26 
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa 
předaných poprvé dne 14. 10. 2009 a  31. 10. 2009 k  vymožení 
společnosti PROFI-CZ, spol. s  r. o., Plzeň a  schvaluje u  těchto 
pohledávek prodloužení doby jejich k jejich vymožení o dalších 
12 měsíců s účinností od 14. 10. 2010. 

Souhlas k výkonu opatrovnictví 
Usnesení RM č. 73 - 27 
RM pověřuje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích 
v  platném znění Janu Baranovou výkonem opatrovnictví 
Josefa Solara, bytem Nemocniční 1056/19, Boženy Polendové, 
bytem Čelakovského 40/13 a  výkonem opatrovnictví 
Robina Hučka, bytem Varnsdorfská 160/72, Krásná Lípa. RM 
ukládá místostarostce Janě Gálové zajistit právní stanovisko 
problematice v opatrovnictví v těchto konkrétních případech. 

Pečovatelská služba - ceník 
Usnesení RM č. 73 - 28 
RM schvaluje na základě doporučení komise Sociálně zdravotní 
změnu ceníku poskytování pečovatelské služby v Krásné Lípě, dle 
předloženého návrhu. 

Plán akcí kulturního domu 
Usnesení RM č. 73 - 29 
RM schvaluje program kina a  plán akcí v  kulturním domě 
na měsíc říjen 2010, dle předloženého návrhu. 

Kronika města 
Usnesení RM č. 73 - 30 
RM schvaluje zápis do  kroniky města za  měsíc srpen 2010 
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 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 24. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 16.09.2010 

1. Zpráva o plnění úkolů z 23. ZZM 
Usnesení ZM č. 24 – 01/2010 
ZM schvaluje zprávu o  plnění úkolů z  23. zasedání ZM 
předloženou místostarostkou Janou Gálovou bez připomínek. 

2. Zpráva o hospodaření města za 1. pololetí roku 2010 
Usnesení ZM č. 24 – 02/2010 
ZM schvaluje zprávu o  hospodaření města Krásná Lípa za  1. 
pololetí roku 2010 předloženou předsedou fi nančního výboru 
ZM Karlem Benešem. 

3. Zpráva kontrolního výboru 
Usnesení ZM č. 24 – 03/2010 
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu kontrolního výboru 
bez připomínek. Zastupitelstvo města doporučuje novému 
zastupitelstvu města, které vzejde z  říjnových voleb 2010, 
zabývat se nedořešenými problémy a  náměty uvedenými 
ve zprávě kontrolního výboru ZM za volební období 2006-2010. 

4. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Usnesení ZM č. 24 – 04/2010 
ZM schvaluje zprávu o činnosti fi nančního výboru ZM za rok 2010 
předloženou předsedou Karlem Benešem. 

5. Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 24 – 05/2010 
ZM bere na  vědomí zprávu o  činnosti p.  o. Kostka Krásná Lípa 
předloženou ředitelkou Hanou Volfovou bez připomínek. 

6. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 24 – 06/2010 
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 450 na st. p. č. 192, st. p. č. 192 
(249 m2), p. p. č. 263 (302 m2) a p. p. č. 2385/11 (181 m2) v k. ú. 
Krásná Lípa, ulice Pražská Josefovi Herákovi, bytem Krásná Lípa, 
U Tiskárny 651/9 za cenu 1 700 000 Kč a následujících podmínek:

1) Částka 1 700 000 Kč bude uhrazena převodem na účet města 
před podpisem kupní smlouvy.

2) Před podpisem kupní smlouvy budou stávajícím nájemníkům 
upraveny nájemní smlouvy na  nájem bytů tak, že doba nájmu 
bude sjednána na dobu neurčitou.

7. Nemovitosti 
Usnesení ZM č. 24 – 07/2010 
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 7 na st. p. č. 239 a st. p. č. 239 
(324 m2) v  k. ú. Krásná Lípa, Křinické náměstí 7/12, RNDr.  Janu 
Srbovi, bytem Praha 6, Na Hanspaulce 1034/7a 
za cenu 2 000 000 Kč a následujících podmínek: 

1) Kupní cena ve  výši 2  000  000 Kč bude uhrazena převodem 
na účet města před podpisem kupní smlouvy

2) Kupující před podpisem kupní smlouvy složí na  účet města 
kauci ve výši 1 500 000 Kč, která bude vratná takto: 

a) část kauce ve  výši 750  000 Kč bude kupujícímu vrácena, 
pokud nejpozději do  31. 10. 2011 předloží městu projektovou 
dokumentaci na  vybudování minipivovaru, dále pravomocné 
stavební povolení na vybudování minipivovaru a prokáže městu, 
že v  souvislosti s  výstavbou minipivovaru proinvestoval částku 
3 000 000 Kč. Pokud tyto podmínky nebudou kupujícím splněny 
do  31. 10. 2011, propadá příslušná část kauce jako smluvní 
pokuta městu.

b) část kauce ve  výši 750  000 Kč bude kupujícímu vrácena, 
pokud předloží městu nejpozději do  31. 7. 2012 doklad o  tom, 
že na výstavbu minipivovaru prokazatelně proinvestoval částku 
10 000 000 Kč, respektive pokud do 31. 7. 2012 osadí technologii 
výroby piva. Pokud tyto podmínky nebudou kupujícím splněny 
do 31. 7. 2012, propadá příslušná část kauce jako smluvní pokuta 
městu.

Pokud RNDr. Jan Srb nejpozději do 31. prosince 2010 nepředloží 
městu konečný záměr výstavby minipivovaru a  nepotvrdí 
závazně zájem o  koupi shora uvedených nemovitostí za  výše 
uvedených podmínek a  do  31. 1. 2011 nepodepíše kupní 
smlouvu, bude zastupitelstvu města navrženo zrušení shora 
uvedeného usnesení. 

8. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 24 – 08/2010 
ZM projednalo žádost Oldřicha a Veroniky Hladíkových, Krásná 
Lípa, Nemocniční 28 a  schvaluje výjimku z  Postupu ve  věci 
prodeje a  užívání nemovitostí ve  vlastnictví města Krásná Lípa 
a uzavření kupní smlouvy na p. p. č. 1962/10, k. ú. Krásná Lípa. 

9. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 24 – 09/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 722/3 o výměře 47 m2, k. ú. Krásná 
Lípa (dříve část p. p. č. 722/1 o výměře 24 m2, část p. p. č. 722/2 
o  výměře 5 m2 a  část st. p.  č. 499/2 o  výměře 18 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa) za  účelem majetkoprávního vypořádání silnice 
Ústeckému kraji za cenu 50 Kč/m2. 

10. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 24 -10/2010 
ZM schvaluje prodej části st. p.  č. 289/1 o  výměře 68 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za  účelem majetkoprávního vypořádání silnice 
Ústeckému kraji za cenu 50 Kč/m2. 

11. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 24 – 11/2010 
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
č. 2009/40/10 - 17 dle předloženého návrhu. 

12. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 24 - 12/2010 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 557/1 o výměře 72 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za  účelem zřízení zahrady Blance Hnutové, Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 22 za cenu 1 440 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

13. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 24 – 13/2010
ZM schvaluje prodej části p.  p.  č. 829 o  výměře 994 m2 k. ú. 
Vlčí Hora za  účelem zřízení zahrady Pavlu Jandovi, Varnsdorf, 
Lesní 652 za  cenu 23  900 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

14. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 24 – 14/2010 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2951/2 o výměře 141 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Čeňku a Ivetě Kosinovým, Krásná 
Lípa, Dukelská 18 za  cenu 4  935 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 

15. Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 24 – 15/2010 

ZM schvaluje směnu části p. p. č. 2924/4 o výměře 20 m2 a části 
p.  p.  č. 2929 o  výměře 5 m2 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 
s  Ing.  Pavlem Olejárem a  MUDr.  Tomášem Olejárem, Krásná 
Lípa, Frindova 5. Rozdíl výměr bude účtován částkou 20 Kč/m2. 
Žadatelé uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

16. Změna Katastrální hranice 
Usnesení ZM č. 24 – 16/2010 
ZM schvaluje změnu průběhu katastrální hranice k. ú. Zahrady – 
Krásný Buk dle GP č. 762 - 504 - 84 vyhotoveného pro k. ú. Krásný 
Buk a Zahrady dne 3. 5. 1984. 

17. Souhlas se změnou využití pozemku - pekárna 
Usnesení ZM č. 24 – 17/2010
ZM schvaluje změnu využití části p. p. č. 346/3 k. ú. Krásná Lípa 
o výměře 5 m2, k. ú. Krásná Lípa ze zahrady na zastavěnou plochu 
ve prospěch manželů Aleny a Jiřího Šedivých za účelem přístavby 
pekárny. 

18. Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
Usnesení ZM č. 24 – 18/2010
ZM ruší Postup ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa ze dne 27. 3. 2009 a schvaluje nový, dle předloženého 
návrhu, s účinností od 17. 9. 2010. 

19. Zástavní právo 
Usnesení ZM č. 24 – 19/2010 
ZM schvaluje výmaz zástavního práva na  obytný dům č. p.  213 
v Krásné Lípě se stavební plochou č. parcely 389, majitel Surmaj 
Bela, bytem Krásná Lípa, Alšova 213/6, za  podmínky uhrazení 
dluhu vůči městu v plné výši. 

20. Dodatek č. 9 zřizovací listiny RELAX Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 24 – 20/2010 
ZM schvaluje dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
RELAX Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 

21. 1. úprava ročního odpisového plánu RELAX pro rok 2010 
Usnesení ZM č. 24 – 21/2010
ZM schvaluje 1. úpravu ročního odpisového plánu příspěvkové 
organizace RELAX Krásná Lípa pro rok 2010, dle předloženého 
návrhu a současně schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku 
/investičního fondu/ RELAX na celkovou výši 1 945 272 Kč. 

 22. Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 24 – 22/2010 
ZM schvaluje dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a  Mateřská škola Krásná Lípa, dle předloženého 
návrhu. 

23. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ pro rok 2010 
Usnesení ZM č. 24 – 23/2010 
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na  provozní 
výdaje příspěvkové organizaci Základní škola a  Mateřská škola 
o částku 360 000 Kč od 1.10.2010, který bude čerpán na základě 
schváleného 2. rozpočtového opatření rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 
2010. 

 24. 2. rozpočtové opatření rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2010 
Usnesení ZM č. 24 – 24/2010 
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 
2010, dle předloženého návrhu. 

předložený kronikářem Ivanem Jaklem, včetně příloh. 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
-  Žádost o  akceptování prodloužení rekonstrukce vnější části 

objektu č. p. 17, samoobsluha,
-  Modernizace fotbalového hřiště, náhradní hřiště, umělý 

trávník 3. generace,
- Nařízení nutných zabezpečovacích prací na  komunikacích 

poškozených povodní,
- Povodí Ohře - stručný přehled prací a  informace o  dalším 

postupu prací,
- Kompenzace ztráty na  daních z  lesů na  území NP České 

Švýcarsko v roce 2010,
-  Přehled aktiv a  pasiv města Krásná Lípa od  r. 1994 do  30. 6. 

2010,
-  Zápis z  administrativní kontroly projektu Regenerace 

Křinického náměstí. 

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z  jednání komise výstavby a životního prostředí konané 
dne 29. 6. 2010,
- Zápis z  jednání komise výstavby a životního prostředí konané 
dne 7. 9. 2010.
 

Jiří Vích         Ing. Zbyněk Linhart
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25. 1. úprava ročního odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2010 
Usnesení ZM č. 24 – 25/2010
ZM schvaluje 1. úpravu ročního odpisového plánu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa /ZŠ a MŠ/ 
pro rok 2010, dle předloženého návrhu a  současně schvaluje 
odvod z fondu reprodukce majetku /investičního fondu/ ZŠ a MŠ 
na celkovou výši 475 377 Kč. 

26. Žádosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 24 – 26/2010
ZM schvaluje žádosti příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa (dále jen ZŠ a MŠ) a uvolnění částky 
z investičního rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2010 účelové 
dotace pro ZŠ a MŠ v celkové výši 500 000 Kč z toho:

1) na  akci Oprava rozvodů vody, omítek a  obkladů a  výměna 
zdroje TUV v objektu Školní jídelny ve výši 211 200 Kč,

2) na akci Oprava části střešní krytiny na objektu Školní družiny 
ve výši 88 670 Kč,

3) uvolnění částky 200  130 Kč do  investičního fondu ZŠ a  MŠ 
(fondu reprodukce majetku - účet 916) s  tím, že tyto fi nanční 
prostředky budou použity na  fi nancování zateplení budov ŠD 
a ŠJ.

ZM pověřuje vedoucího OMCS k dozoru nad provedením prací.
Použití fi nančních prostředků podléhá vyúčtování. 
 
27. 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 24 -27/2010
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa 
pro rok 2010 v předloženém znění. 

28. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru 
Usnesení ZM č. 24 – 28/2010
ZM schvaluje případné uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě 
o úvěru s Komerční bankou, a. s. ve věci prodloužení splatnosti 
do  31.12.2010 v  závislosti na  uvolnění dotace k  projektu 
CZ.1.09/2.2.00/03.00073 Regenerace Křinického náměstí 
v Krásné Lípě.
ZM schvaluje případné splacení části úvěru z volných fi nančních 
prostředků města a pověřuje tímto schválením RM. 

29. Zakladatelství o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení ZM č. 24 - 29/2010
ZM opakovaně projednalo problematiku zakladatelství obecně 
prospěšné společnosti České Švýcarsko a  konstatuje, že v  roce 
2001 byla společnost založena třemi subjekty a  neschvaluje 
jakékoli pokusy snažící se obejít či porušit zákon přistoupením 
dalších zakladatelů.

ZM ukládá RM a  starostovi města, aby všechny změny 
zakladatelské smlouvy České Švýcarsko o. p.  s. byly před jejich 
podpisem předjednány a schvalovány v ZM a aby návrhy těchto 
změn nesměřovaly k  přímému či nepřímému omezení práv 
zakladatelů resp. města Krásná Lípa, jako zakladatele.
ZM upřednostňuje devítičlennou správní radu společnosti.

30. Uniles, a. s. 
Usnesení ZM č. 24 – 30/2010
ZM projednalo předběžnou informaci o záměrech fi rmy Uniles, 
a.s. Rumburk ve  věci kompostárny a  zájmu spolupracovat 
s  městem na  vytápění sídliště pomocí přidaného kotle 
a technologie na biomasu. ZM předběžně souhlasí s případným 
dlouhodobým pronájmem kotelny a ukládá RM připravit celkový 
smluvní rámec součinnosti. 

31. Příspěvky na fasády 
Usnesení ZM č. 24 – 31/2010 
ZM projednalo vyšší žádosti o  příspěvek města na  opravy 
fasád, střech a  oplocení a  schvaluje, aby rada města případně 
odsouhlasila vyplacení zvýšené částky, než je daná rozpočtem 
města a usnesením ZM v případě splnění všech náležitostí a to 
do částky navýšené o 30 tis.Kč. 

32. Požární auto 
Usnesení ZM č. 24 – 32/2010
ZM předběžně schvaluje nákup ojetého požárního automobilu 
(CAS) do částky 2 milionů Kč. 

Stáří 
v Krásné Lípě uctila 
i Yvetta Simonová 

Úctu starším spoluobčanům společně se Sborem 

pro občanské záležitosti vzdala i  stálice české 

populární hudby Yvetta Simonová. Její písničky 

a  mluvené slovo byly překvapením, které pro 

ně organizátoři tradičního říjnové odpoledne 

připravili. Krásnolipští senioři se tak zcela netradičně 

bavili při vtipně vedeném rozhovoru zpěvačky 

s  moderátorem večera Karlem Jarolímkem. Své 

povídání prokládala známými melodiemi, které si 

mnozí s ní i zanotovali. 

(vik) 

33. Projekty města 
Usnesení ZM č. 24 – 33/2010
ZM schvaluje podání žádostí o dotaci na akce:
- Rekonstrukce (zateplení) objektů školní družiny a školní jídelny
- Rekonstrukce centra sociální integrace ( dům služeb)
- Výstavba druhé etapy kanalizace ve města
a  schvaluje jejich další přípravu včetně vyhlášení výběrových 
řízení dle pravidel poskytovatele dotace. 

34. Smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 24 – 34/2010 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
s  fi rmou SVS, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469, 
na  uložení vodovodního potrubí do  místních komunikací 
a pozemků v Krásné Lípě. 

35. Smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 24 – 35/2010
ZM schvaluje 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 
Wolkerova pro novostavbu RD pí Vařilové. 

36. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 
Usnesení ZM č. 24 – 36/2010 
ZM schvaluje 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  místních komunikací 
a pozemků na Sněžné. 

37. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene 
Usnesení ZM č. 24 – 37/2010 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene číslo IP - 12 - 4002147/001 s fi rmou 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, na uložení zemního 
kabelu NN do  pozemku p.  p.  č. 1962/10 a  p.  p.  č. 3093 (MK ul. 
Křižíkova) pro nový rod. dům Oldřicha a Veroniky Hladíkových. 

38. Pořízení Územního plánu města 
Usnesení ZM č. 24 – 38/2010 
ZM na  doporučení RM schvaluje návrh SOD Ing.  Vratislava 
Šedivého G-BUSINESS, Na  Žižkově 807, 460  06 Liberec 6, 
která zajišťuje povinnosti pořizovatele územně plánovací 
dokumentace a  veškerou další organizační, administrativní 
i  ostatní činnost, nutnou pro pořízení a  schválení nového ÚP 
města Krásná Lípa.

Důvodem je urychlení pořízení nového ÚP.
ZM pověřuje starostu města projednáním a  provedením 
drobných úprav návrhu SOD a jejím následným podpisem. 

39. Zásady spolupráce mezi městem Krásná Lípa a  SDH 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 24 – 39/2010 
ZM schvaluje Zásady spolupráce mezi městem Krásná Lípa 
a SDH Krásná Lípa v předloženém znění. 

40. Terénní práce 
Usnesení ZM č. 24 – 40/2010 
ZM schvaluje podání žádosti o  dotaci na  terénní práci pro rok 
2011 u Rady vlády ČR.
ZM schvaluje spolupodíl města ve  výši 30% z  celkové částky 
projektu do výše max. 100 000 Kč. 

41. Komunitní plán 
Usnesení ZM č. 24 – 41/2010 
ZM schvaluje Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb 
a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011 - 2013, dle 
předloženého návrhu. 

42. Obecně závazné vyhlášky 
Usnesení ZM č. 24 – 42/2010 
ZM schvaluje změnu přílohy č. 1 k  OZV č. 2/2008 o  zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 
předloženého návrhu. 

43. Veřejné osvětlení 
Usnesení ZM č. 24 – 43/2010
ZM schvaluje prodloužení termínu zpracování operativní 
evidence veřejného osvětlení do 31. 12. 2010. 

44. Odpis promlčené pohledávky 
Usnesení ZM č. 24 – 44/2010
ZM schvaluje odpis pohledávky (vedené na  podrozvahovém 
účtu 911 0017) ve výši 59 200 Kč za náklady soudního řízení se 
společností CHRISTIAN INTERNATIONAL a. s., Praha z  důvodu 
promlčení. 

45. Územní plán 
Usnesení ZM č. 24 – 45/2010
ZM ukládá RM seznámit se s  aktuálním stavem přípravy 
územního plánu, posoudit jej a učinit příslušné kroky a opatření 
k zajištění obecně přijaté koncepce dalšího rozvoje našeho území 
jejich zapracování do  ÚP přes navrhovaná nebo požadovaná 
omezování z hlediska ochrany přírody a životního prostředí. 

46. Diskuse členů ZM 
Usnesení ZM č. 24 – 46/2010 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly 
z diskuse členů ZM:

a) zabývat se způsobem řešení pevného zastřešení terasy 
u Sportbaru.

b) trvat na prodejní ceně za objekt Kyjov 49 ve výši 3,5 mil. Kč.

c) zjistit stav jednání silničářů a  obcí o  sekání trávy podél 
komunikace.

d) ofi ciální poděkování SDH.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarostka: Jana Gálová
Ověřovatelé: Jiří Podhorský, Karel Beneš
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Výsledky voleb do zastupitelstva města Krásná Lípa 
- volby konané dne 15. - 16. 10. 2010

Sdružení 2010 hlasy ODS hlasy Suverenita hlasy

1. Ing. Zbyn k Linhart 853 1. Leoš Virgler 169 1. Berthold Vorlí ek 251
2. MUDr. Jan Prokop Škoda 782 2. Tomáš Gottwald 166 2. Petr Novák 225
3. Mgr. Petr Ho e ovský 693 3. Mgr. Lukáš Melichar 150 3. Jana Kožnarová 151
4. Mgr. Milan Sudek 657 4. MUDr. Leona Havlová 122 4. Jaroslav Lang 148
5. Hana Volfová 633 5. Roman Dvo ák 113 5. Antonín Novák 147
6. Jaroslav Stibor 658 6. Václav ermák 111 6. Vlasta T íšková 118
7. Jan Kolá 735 7. Milan Pešír 94 7. Monika Dolejší 122
8. RNDr. Ivana Preyová 698 8. Jan Železný 73 8. Iveta Bártová 102
9. PaedDr. Zbyn k Šedivý 676 9. Miroslav Ková 93 9. Denisa Mrázová 102
10. Ji í Podhorský 692 10. Richard erný 94 10. Ivana Nováková 88
11. Dana Smolová 648 11. Radek Hlinka 96 11. Miroslav Bárta 107
12. Jana Gálová 639 12. Jaroslav Ková 67 12. Andrea Svobodová 97
13. Václav Hieke 681 13. Alena Ková ová 56 13. Roman Drnovský 95
14. Ing. Radana Michlíková 626 14. Vladislava Holasová 50 14. Miloš ížek 94
15. Miroslav Vais 638 15. Petr Koutník 57 15. V ra Novotná 91
16. Karel Beneš 734 16. David Sekera 65 16. Eva Fialová 112
17. Petr Semelka 651 17. Michaela Gottwaldová 77 17. Libuše Valová 96
18. Astrid Schnittnerová 619 18. Milosvav Derner 61 18. Kamil Koutník 97
19. Václav Šena 626 19. Michal Maus 58 19. Ivana Vetešníková 93
20. JUDr. Zbyn k Pražák 584 20. Richard Sýkora 75 20. Stanislav Lama 112
21. PhDr. Jan Purnoch 546 21. Veronika Mat jková 58 21. Jaroslav Novotný 80

Celkem hlas 14 069 1 905 2 528
Po et mandát 14 1 2
pr m r hlas  na kandidáta ve volební stran 670 91 120

Celkem hlas
Po et mandát
pr m r hlas  na kandidáta ve volební stran

KS M hlasy Strana zelených hlasy

1. Ji í Vích 238 1. Miroslav Brábník 173
2. Josef Myšák 200 2. Ing. Josef Chudoba 149
3. Jana Chvátalová 183 3. Miroslav ebí ek 146
4. Jan Kyncl 160 4. Jakub Juda 143
5. Zbyn k Žitník 154 5. Mgr. Richard Nagel 126
6. Ji í Suda 144 6. Václav Šena, ml. 125
7. František N mec 113 7. Ing.,Mgr. Mariana Krásnolipsaká 118
8. Jana Antálková 103 8. Miloš Kubišta 110
9. Kate ina N mcová 99 9. Hana Štroblová 92
10. Žaneta Zímová 94 10. Robert Ferenc 103
11. Kamila Cidlinová 127 11. Jana Doležalová 88
12. Karel Martínek 95 12. Marcela R ži ková 91
13. Bohumila Šárová 85 13. Karel Dvo ák 82
14. Vojt ch Šulc 98 14. Mgr. Olga Richterová 79
15. Jaroslav Kova ík 75 15. Bela Surmaj 83
16. Eva Straková 102 16. Mgr. Ivana Marková 79
17. Václav Semerád 96 17. Mgr. Petr Koubek 104
18. Václav Kola ík 89 18. Jakub Rattaj 87
19. Eva Vav ínová 73 19. Ji í Lobotka 107
20. Marie Semerádová 71 20. Ivana Kaštánková 83
21. Marie Myšáková 90 21. Ing. Antonín Slejška 80

2 489 2 248
2 2

119 107

Krásnolípáci volili 
dvakrát

Hned dvakrát mohli volit ti, kteří se zúčastnili 
letošních komunálních voleb v  Krásné Lípě. 
Ještě než vešli do  volebních místností mohli 
totiž účastníci voleb dát svůj hlas některému 
z  vystavených znaků Krásné Lípy. Z  běžně 
využitelného odpadu, určeného ke  třídění, je 
vytvořili žáci krásnolipské základní školy a dvou 
mateřských škol. Znak, kterému dali lidé nejvíce 
hlasů, bude zdobit krásnolipský městský úřad.
Voličům se nejvíce líbil a  na  městském úřadu 
by tedy chtěli vidět znak vytvořený žáky z  5.B, 
který získal 259 hlasů. Na druhém místě se s 239 
hlasy umístil znak vyrobený dětmi z MŠ Sluníčko 
a na třetím místě pak znak dětí ze 4.B, kterému 
voliči dali 120 hlasů.  
Ovšem ten úplně nejhezčí – vytvořený žáky 
6.B - bude spolu s  jinými znaky, vyrobenými 
žáky jiných škol v  jiných městech, soutěžit 
o  titul nejzajímavěji vytvořeného znaku města 
a obce a zároveň se zúčastní pokusu o vytvoření 
rekordu ve  vytvoření co největší galerie znaků 
měst a  obcí České republiky, vyrobených 
z odpadových materiálů.      (vik)

 
V Krásné Líp  bylo   2 874 voli        
Voleb se zú astnilo    42,21% voli , tj. 1 212 voli . 
Celkem bylo odevzdáno   23 239 hlas  tj. v pr m. 19,2 hlas  


