
PLASTY (igelitové a mikrotenové
sáãky, nákupní ta‰ky, fólie, plastové
lahve, PET lahve, ...) - musí b˘t vÏdy
ãisté, PET lahve bez zbytkÛ nápojÛ
a se‰lápnuté.
PAPÍR (ãasopisy, knihy, kartón, le-
penka, ...) - musí b˘t vÏdy such˘ bez
vosku, ropn˘ch produktÛ, mastnot 
a jin˘ch neãistot.
TEXTIL (odûvy, pletené tkaniny, látky,
...) - musí b˘t such˘ a ãist˘. Nepfií-
pustné jsou plá‰tûnky, ‰usÈáky, ko-
berce, obuv a punãochové v˘-
robky!!!
SKLO (sklenûné láhve, sklenice od 
potravin, ...) - sklenûné nádoby musí
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Povinností kaÏdého obãana je tfiídit odpad. 
Co vlastnû tfiídit?
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b˘t vcelku, zbavené uzávûru a ve‰ke-
r˘ch neãistot. Sklenûné stfiepy a kera-
mika jsou nepfiípustné!!!
KOVY (drobné kovové pfiedmûty,
uzávûry, obaly, ...) - musí b˘t zbaveny
ve‰ker˘ch neãistot. Nelze sbírat ob-
jemné pfiedmûty!!
NÁPOJOVÉ KARTONY TETRA PACK
musí b˘t vÏdy vymyté a rozstfiiÏené
a rozloÏené do plochy.
POLYSTYREN stavebnû izolaãní nebo
polystyren od bílého zboÏí
BATERIE - suché ãlánky mÛÏete odevz-
dávat v prodejnách, kde se baterie
prodávají (v souãasné dobû je to Ho-
dináfiství Pinta)

Autobusová zastávka v Kyjovû má nov˘ kabát

Hospodafiení mûsta v 1. pololetí

V prÛbûhu leto‰ního srpna se doãkala zásadní promûny autobusová zastávka
v Kyjovû. Kompletnû byla demontována pÛvodní dosluhující pultová stfiecha, která
byla nahrazena vzhlednûj‰í sedlovou s novou ‰indelovou krytinou, oplechováním
a de‰Èov˘mi svody. Opraveny a natfieny byly vnitfiní i vnûj‰í omítky a zároveÀ byl
obloÏen vnûj‰í sokl tak, aby se ãásteãnû pfiede‰lo zneãi‰tûní spodní ãásti stûn.

Blízké okolí zastávky bylo odvodnûno, vy‰tûrkováno a v blízké budoucnosti
bude doplnûno odpadkov˘m ko‰em a laviãkou. 

Pro leto‰ní rok je je‰tû pfiipravována kompletní obmûna star˘ch plechov˘ch za-
stávek v Kyjovû u pfiehrady, u b˘valé hospody a u firmy Unitek. Nahrazeny budou
pfiístfie‰ky z kombinovan˘ch materiálÛ s vût‰ím podílem dfieva. V‰e se dûje s vel-
k˘m vyuÏitím svépomoci Technick˘ch sluÏeb.

Pokud bude pfiát poãasí a v‰e pÛjde podle plánu, získá je‰tû letos jeden z ne-
jmalebnûj‰ích koutÛ Krásné Lípy nûkolik pûkn˘ch míst, která vyuÏijí nejen obãané
pfii ãekání na autobus, ale i turisté a cyklisté jako krátkodob˘ úkryt pfied de‰tûm.

Pro rok následující pfiipravujeme obdobnou obnovu zastávek na Vlãí Hofie
a v Zahradách.

J. Koláfi

Hospodafiení mûsta Krásná Lípa v prvním pololetí 2003 skonãilo podle úãetní zá-
vûrky za mûsíc ãerven 2003 pfiebytkem 12 873 tis. Kã. Konstatuje to ve své zprávû
pro zastupitelstvo mûsta pfiedseda finanãního v˘boru mûsta Jifií ·ediv˘. Provozní
ãást rozpoãtu skonãila schodkem 2882 tis. Kã. Investiãní rozpoãet dosáhl v prvním
pololetí pfiebytku 16 540 tis. Kã, a to proto, Ïe ãerpání investiãního rozpoãtu pro-
bíhá nerovnomûrnû, podle úãelovû vázaného rozpoãtu a v návaznosti na po-
skytnuté dotace. Investiãní v˘daje ãinily pouze 20 % roãního rozpoãtu. 

Rozpoãet roku 2003 v sobû zahrnuje rovnûÏ kapitolu financování, která je slo-
Ïena ze splácení dlouhodob˘ch pÛjãek a úvûrÛ. Jedná se o splátky bezúroãné
pÛjãky od SFÎP na plynofikaci kotelen mûsta, jejíÏ zÛstatek k 30. 6. 2003 ãinil 547
tis. Kã, a splátky úvûru od âMHB, tzv. zelen˘ dÛm, jehoÏ zÛstatek ke stejnému
datu ãinil 7856 tis. Kã.

Mûstská rada se usnesla na v˘‰i
poplatkÛ za pouÏívání fotbalového
hfii‰tû. Kdo bude chtít vyuÏívat trav-
natou plochu, zaplatí v úãtárnû
mûsta pfiedem 600 korun za kaÏ-
dou hodinu, za ‰kvárové hfii‰tû 150
korun. Tyto ceny nejsou nikterak
pfiehnané ve srovnání s tím, co stojí
údrÏba (byÈ pouze ta základní), ani
s tím, co poÏadují jinde. Pfiesto vy-
tvofiení kaÏdého podobného ce-
níku vyvolává reakce, kter˘m se vy-
platí vûnovat trochu blíÏe.

Vlastním-li jakoukoli vûc v dezo-
látním stavu, tfieba nemovitost, do
které jsem neinvestoval ani halífi,
bylo by jistû nemravné pÛjãovat ji
za peníze jin˘m. V‰ak by se také
tûÏko hledali zájemci. Jestli ji v‰ak
za peníze, které pro mne jistû ne-
byly malé, zvelebím, asi by nikoho
ani nenapadlo chtít ji po mnû za-
darmo. Tahle logika kupodivu ja-
koby pfiestávala platit, pokud je
majitelem té vûci mûsto. AÈ je to
hfii‰tû, kulturní dÛm, fotbalov˘ tráv-
ník - dfiív to bylo zadarmo, teì
chcete peníze - jste vydfiidu‰i.

Je pravda, Ïe jakékoliv peníze se
vyberou napfiíklad za pronájem kul-
turního domu, bude to pofiád
smû‰n˘ zlomek oproti nákladÛm,
které vynakládáme na jeho provoz
a údrÏbu, o milionov˘ch investicích
nemluvû. To ale v Ïádném pfiípadû
nemÛÏe b˘t dÛvod pro to, chtít
tento obolus zru‰it úplnû. UÏ jen
jako ochrann˘ poplatek má svÛj
smysl. Stejnû je tomu u fotbalové
plochy. Pokud nechceme nebo
nemÛÏeme trávu hnojit hromadami
tísícikorun, nemÛÏeme ji zatûÏovat
víc, neÏ snese. A to jsou právû tak
tréninky a zápasy fotbalov˘ch od-
dílÛ místní TJ, a vlastnû ani to ne.
(Je snad zbyteãné zde pfiipomínat,
Ïe fotbalové oddíly  TJ za uÏívání
hfii‰tû samozfiejmû nic neplatí, mají
ho v bezplatném pronájmu. Stejnû
tak bezplatnû vyuÏívají místní sou-
bory kulturní dÛm pro svoje zkou‰ky
i pro vefiejná vystoupení.) Je to
divné, ale nejvût‰ími nebezpeãím
pro majetek mûsta jako by byli
sami jeho majitelé. Ale v‰echno
pfiece jen zprivatizovat asi ne-
chceme.

Petr HofieÀovsk˘
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Co nového v mûstské zeleni?
Obnova mûstské zelenû, která se stala na‰í dobrou vizitkou a je velmi oce-

Àována i náv‰tûvníky mûsta, je souãástí investiãních plánÛ i pro pfií‰tí roky.
Kompletnû je pfiipravena rekonstrukce mûstského parku a zelenû na mûst-

ském hfibitovû. Na obû uvedené akce se vzhledem k jejich rozsahu snaÏíme
získat finanãní prostfiedky ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âeské repub-
liky. Jedná se o administrativnû velmi nároãnou ãinnost, ale jiná moÏnost
stejnû jako u fiady jin˘ch projektÛ dnes prostû není.

V souãasnosti je dokonãována projektová dokumentace na ozelenûní plo-
chy naproti staré poÏární zbrojnici, kde pod vysokou vzrostlou zelení najde pfií-
jemn˘ stín v parn˘ch letních dnech fiada obyvatel pfiilehlého sídli‰tû. Spolu
s altánem a v blízkosti se nacházející rekonstruovanou hasiãskou vûÏí se
zaãne tvofiit dal‰í pûkné a upravené zákoutí v tûsné blízkosti centra mûsta. 

Pfiipravena je i projektová dokumentace na obnovu parãíku v Kyjovû
u vstupu do Kyjovského údolí. Toto velmi frekventované místo nám v sou-
ãasné podobû jistû nedûlá dobrou reklamu. Pfii rostoucí náv‰tûvnosti Národ-
ního parku âeské ·v˘carsko a dÛrazu mûsta na rozvoj turistiky je potfieba v˘-
raznû pozmûnit tváfi i tohoto prostranství. Plánovaná je v˘mûna staré
plechové autobusové zastávky, osazena je jiÏ nová plakátovací plocha. V˘-
raznou promûnou tedy projde i zanedbané prostranství se zbytky pÛvodní ze-
lenû. Finanãní prostfiedky na realizaci tohoto zámûru se pokusíme získat z do-
taãních programÛ ministerstva pro místní rozvoj.

V tûchto dnech probíhá v˘sadba zelenû v okolí rybníka Cimráku. V rámci
revitalizace rybníka musí b˘t vysazeno témûfi 200 kusÛ nov˘ch dfievin. Dru-
hová skladba je z tohoto dÛvodu v˘raznû jiná neÏ jinde v mûstské zeleni. Vy-
sázeny budou rÛzné pÛvodní druhy vrb, kru‰iny, duby. Obnovena bude i alej
na hrázi. Vysazeno na ní bude 16 vzrostl˘ch dubÛ. Ve‰keré práce musí b˘t do-
konãeny do konce mûsíce záfií.

V pfií‰tím roce dojde i k ozelenûní ploch v blízkosti kulturního domu. Bude vy-
sázena zeleÀ, která bude plnit odhluãÀovací funkci pro pfiipravovan˘ mal˘
amfiteátr, zazelená se i svah u tûlocviãny. Po rekonstrukci pfiilehlé zatáãky
a dokonãení v˘stavby sportovního areálu prokoukne i tento dnes nevzhledn˘
kout v centru mûsta.

ZároveÀ se pfiipravují sadovnické úpravy v návaznosti na pfiestavbu kfiiÏo-
vatky pfied radnicí.

Neradostná, ale bohuÏel nutná bude obnova po‰kozen˘ch úsekÛ zelenû po
probíhající v˘stavbû kanalizace. JiÏ pfii pfiípravû projektové dokumentace na
její v˘stavbu jsme se snaÏili kolize stávající zelenû s trasou kanalizace minimali-
zovat. Vzhledem k pouÏitému gravitaãnímu systému a k umístûní dal‰ích inÏe-
n˘rsk˘ch sítí v její trase bude ale nûkolik míst, kde bude potfieba oprava v˘sa-
deb. Ve‰keré spojené náklady ponese ov‰em zhotovitel kanalizace.

V hlavû Ing. Karla Hieka se jiÏ rodí plány na vylep‰ení zákoutí v KfiiÏíkovû ulici,
na Varnsdorfské, u hlavního nádraÏí, u ãistiãky pod sídli‰tûm, u Zeleného
ãtvrtku…

Z uveden˘ch zámûrÛ je patrné, Ïe práce na zeleni ve mûstû nás ãeká více
neÏ dost. Vût‰inu aktivit fie‰íme svépomocí, prostfiednictvím Technick˘ch slu-
Ïeb, kde máme k dispozici pouze jediného kvalifikovaného zahradníka. Po-
kud k tomu v‰emu pfiipoãteme i bûÏnou údrÏbu stávajících zelen˘ch ploch,
sportovního areálu, hfibitova, mobilní zelenû a spolupráci na dal‰ích investiã-
ních akcích mûsta, je aÏ s podivem, Ïe to v‰e se vÛbec dafií stíhat.

J. Koláfi

To, Ïe J. Bondovi uÏ „jeden svût ne-
staãí", ví asi kaÏd˘, kdo sleduje pfií-
bûhy nesmrtelného tajného agenta
007. BohuÏel název jedné z bondovek
pfiesnû vystihuje to, Ïe ani nám za
chvíli nebude staãit „jeden svût", neu-
dûláme-li nûco se spoustou odpadÛ,
které produkujeme. Pfiesvûdãili jsme
se o tom v sobotu 20. záfií 2003, kdy
jsme se v Krásné Lípû pfiipojili k celo-
svûtové akci „Clean Up the World –
Ukliìme svût".

JiÏ potfietí tuto úklidovou brigádu
spoleãnû uspofiádaly Správa Národ-
ního parku âeské ·v˘carsko, âSOP Ti-
lia a obecnû prospû‰ná spoleãnost
âeské ·v˘carsko. Letos poprvé se pfii-
dala svou dílãí akcí „Ukliìme si ‰kolu"
i místní základní ‰kola. Navíc na konci
‰kolního roku Ïáci vypracovali mapu
ãern˘ch skládek na území mûsta,
z které pak vycházely Technické
sluÏby mûsta pfii v˘bûru lokalit urãe-
n˘ch k sobotnímu úklidu.

PfiibliÏnû sto lidí, pfieváÏnû dûtí, se se-
‰lo k úklidu areálu ‰koly. Nûktefií z nich
se pfiesunuli na okraj Krásné Lípy ve
smûru na Varnsdorf a k Zámeãku, kde
likvidovali dvû z vybran˘ch ãern˘ch
skládek. Dal‰ích asi 50 dobrovolníkÛ
pfii‰lo ke Správû Národního parku
âeské ·v˘carsko, jako tradiãnû mezi
nimi nechybûly dûti z místního oddílu
Ranger, Brontíci z Ústí nad Labem
a ãlenové Spolku pfiátel Národního
parku âeské ·v˘carsko. Jejich úkolem
bylo vyklidit odpady z prostoru kolem
b˘valé ‰koly v Pletafiské ulici a lokalitu
u TÛnû ã. 5.

„Jeden kontejner nestaãí", parafrá-
zovan˘ název bondovky zaznûl krátce
poté, co jsme dorazili do Pletafiské.
Bûhem chvíle byl pfiistaven˘ kontejner
pln˘ nábytku, ledniãek, televizí apod.
Za dal‰í dvû hodiny uÏ jej nebylo vidût
pfies pfieplnûné pytle a hromadu,
která by se asi stûÏí ve‰la do dal‰ího
kontejneru. Na ostatních lokalitách to
bylo podobné. 

„Proã to uklízíte, stejnû to sem za
chvíli zase nûkdo navozí?", zeptalo se
nûkolik kolemjdoucích, ktefií s údivem
sledovali na‰i v sisyfovskou práci. Mûli
jistû pravdu, ale nechat se zavalit od-
padem jen proto, Ïe není mÛj? To asi
také není fie‰ení. 

âerné skládky jsou problémem
v‰ech obcí a Krásná Lípa není v˘jim-
kou. Stále se totiÏ najdou lidé, které
dosud neoslovil pomûrnû propraco-
van˘ systém nakládání s odpady
a dají si tu práci najít pfiíhodné zá-
koutí, kde si zaloÏí svou malou soukro-
mou skládku. 

(pokraãování na str. 3)

Jeden svût (asi) nestaãí
James Bond by měl v Krásné Lípě práci

Ze ãtyfi tisíc poplatníkÛ plateb za likvidaci odpadÛ na území Krásné Lípy (z toho
je 350 rekreantÛ) bylo k 15. záfií 7 % tûch, ktefií se dosud k platbû nepfiihlásili. Ani
v‰ichni pfiihlá‰ení pfiitom za odpady neplatí. Jen dluhy pfiihlá‰en˘ch dluÏníkÛ dosa-
hují 300 tisíc korun, za nepfiihlá‰ené je nutno k tomu pfiiãíst fiádovû dal‰í desítky ti-
síc korun. RovnûÏ tyto dluhy budou postupnû pfiedávány blovické firmû, s níÏ
mûsto uzavfielo smlouvu na vymáhání nedobytn˘ch pohledávek.

Správce T-klubu dostal napomenutí za nezvládnutou akci o posledním srpno-
vém víkendu a za nepfiivolání policie v pfiípadû niãení majetku mûsta – fasáda
kotelny a dvefie v T-klubu.

Zkrátka
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(pokraãování ze str. 2)
BohuÏel to, Ïe nevzhledná hromada
harampádí hyzdí krajinu, je jen jeden
z fiady negativních dopadÛ tûchto di-
vok˘ch skládek. ¤ízené skládky, na
které se jedinû mohou odpady z do-
mácností sváÏet, jsou chránûné proti
úniku ‰kodliv˘ch látek nûkolika vrst-
vami fólií a nepropustn˘m podloÏím.
To se rozhodnû nedá tvrdit o divok˘ch
skládkách, které jsou zdrojem zneãi‰-
tûní pÛdy a podzemní vody. I bûhem
na‰í sobotní akce jsme na nûkter˘ch
místech narazili na nebezpeãné od-
pady, jako jsou autobaterie, staré
léky, záfiivky, zbytky barev apod.,
které patfií k nejproblémovûj‰ím sloÏ-
kám divok˘ch skládek..

PfiestoÏe na‰i dopolední úmornou
práci vystfiídala procházka Kyjovsk˘m
údolím - malebn˘m kouskem âeského
·v˘carska, smí‰ené pocity z lidské lho-
stejnosti k na‰emu Ïivotnímu prostfiedí
v nás zÛstaly. J. Bondem jsem zaãala
a vyuÏiji tuto postavu i nakonec: Ne-
pochybuji o tom, Ïe kdybychom se-
hnali tuãn˘ honoráfi a zaplatili si J.
Bonda, Ïe by urãitû vypátral pÛvodce
ãern˘ch skládek, ba dokonce Ïe by
hravû zvládl i jejich likvidaci. Neomylní
hrdinové jsou v‰ak jen na plátnech kin
a v románech, a tak je jen na nás,
zda pfievezmeme trochu té bondov-
ské v‰ímavosti k tomu, co se dûje
okolo nás. 

Jarmila Vrtílková 

stfieda 1.10. KURS SEBEOVLÁDÁNÍ od 18:00 hod.
MládeÏi pfiístupno Vstupné 50 Kã
pondûlí 6.10. HODINY od 18:00 hod.
MládeÏi pfiístupno od 12 let Vstupné 60 Kã
stfieda 8.10. X MEN 2 od 18:00 hod.
MládeÏi pfiístupno Vstupné 50 Kã
pondûlí 13.10. DÒM NARUBY od 18:00 hod.
MládeÏi pfiístupno Vstupné 50 Kã
stfieda 15.10. TELEFONNÍ BUDKA od 18:00 hod.
MládeÏi pfiístupno od 12 let Vstupné 50 Kã

PROGRAM KINA

Jen mûsíc zb˘vá do uzávûrky jiÏ 4.
roãníku v˘tvarné a fotografické 
soutûÏe „ Ná‰ Národní park âeské ·v˘-
carsko", kterou spoleãnû vyhla‰ují
Správa Národního parku âeské ·v˘-
carsko, obecnû prospû‰ná spoleãnost
âeské ·v˘carsko a âSOP – Tilia. Téma-
tem leto‰ního roãníku je pro fotografic-
kou ãást soutûÏe Pravãická brána –
brána do âeského ·v˘carska a pro v˘-
tvarnou ãást pak Zvífiata a jejich mlá-
ìata.

AÈ uÏ se necháte inspirovat svûtem
zvífiat, která podobnû jako lidé vedou
rodinn˘ Ïivot a vychovávají svá ne-
zbedná mláìata, nebo vyuÏijete pod-
zimních sluneãn˘ch dnÛ k náv‰tûvû
Pravãické brány, skvostu âeského ·v˘-
carska, a zvûãníte ji na sv˘ch fotografi-
ích, nenechávejte si svá dílka jen pro
sebe a za‰lete nám je do soutûÏe. Ne-
zapomeÀte, Ïe uzávûrka je jiÏ 31. fiíjna
2003. 

Na vítûze podobnû jako v pfiedcho-
zích roãnících ãekají hodnotné ceny,
které se budou pfiedávat 29. listopadu
2003 pfii slavnostním vyhlá‰ení v novû
zrekonstruovaném kulturním domû 
v Krásné Lípû. Generálním sponzorem
leto‰ního roãníku je spoleãnost Paal –
provozovatel areálu Pravãické brány.
Vítûzné práce budou ke shlédnutí
v prÛbûhu roku 2004 v rámci putovní
v˘stavy na nûkolika místech na 
Dûãínsku.

PODMÍNKY SOUTùÎE

Fotografická soutûÏ „Pravãická brána -
brána do âeského ·v˘carska"

Kategorie: 1. do 23 let 
2. nad 23 let

Velikost fotografií: 
od rozmûru 9 x 13 do velikosti A3
Zvlá‰tní ceny: cena fieditele NP a cena
za nejlep‰í námût.

V˘tvarná soutûÏ „Zvífiata a jejich mlá-
ìata"
Kategorie: 
1. do 6 let, 
2. 7 – 11 let, 
3. 12 – 15 let, 
4. 16 – 19 let
Zvlá‰tní kategorie: kolektivní dílo (dva
a více autofii), neobvyklá technika

Na kaÏdé práci, prosím, uveìte:
název díla, jméno a pfiíjmení, bydli‰tû
a datum narození.
(neúplnû oznaãené práce nebude
moÏné pfiijmout do soutûÏí)
Takto oznaãené práce pak zasílejte na
adresu:
Správa Národního parku 
âeské ·v˘carsko, 
PraÏská 52, 407 46 Krásná Lípa
BliÏ‰í informace na
tel.: 412 354 039 a 412 354 048
E – mail: r.nagel@npcs.cz,
vrtilkova@ceskesvycarsko.cz 

Jarmila Vrtílk

Separace se zpoÏdûním
JiÏ nûkolikrát avizované roz‰ífiení slu-

Ïeb v oblasti tfiídûní odpadÛ v na‰em
mûstû se bohuÏel zatím neuskuteãnilo.
Jak je jiÏ na základû zpráv z médií
známo, do‰lo v sobotu dne 30. 8. 2003
k rozsáhlému poÏáru v provozní bu-
dovû firmy Pro EKO Varnsdorf. Firmû
Pro EKO, která je na‰ím partnerem
v separaci odpadÛ, vznikly znaãné
‰kody na zafiízení a majetku. Nasmlou-
vané roz‰ífiení sluÏeb tak probûhne
s nûkolikat˘denním zpoÏdûním. Svoz
pytlÛ probíhá i nadále dle zaveden˘ch
pravidel, a to v lich˘ t˘den ve ãtvrtek
v Krásné Lípû a v sud˘ t˘den v pondûlí
ve Vlãí Hofie a Zahradách.

ZKO Krásná Lípa
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MùSTA
KRÁSNÁ LÍPA

Dne 5. 7. 2003 probûhl na cviãi‰ti
v Krásné Lípû 7. roãník tradiãního zá-
vodu O putovní pohár starosty mûsta
Krásná Lípa. Cel˘ závod provázelo
krásné sluneãné poãasí, pfiesto byla na
tomto závodû nejniÏ‰í úãast závodníkÛ
ze v‰ech dosavadních roãníkÛ. Celko-
v˘m vítûzem se stal p. KoblíÏek z âeské
Lípy s psem N. O. Z domácích úãast-
níkÛ se nejlépe umístil p. ·nek se sv˘m
psem N. O. Benem, obsadil 1.místo
v kategorii Z. M. 

Je‰tû jednou touto cestou 
gratulujeme.

Za ZKO – Jifií ·tûrba



DÛvodem k nákupu nové digitální ústfiedny pro mûstsk˘
úfiad byly opakované poruchy na dosavadní zastaralé
analogové ústfiednû. Její servis byl navíc velice kompli-
kovan˘, neboÈ v âR existuje jediná autorizovaná
opravna, navíc s problematick˘m pfiístupem, kvÛli nû-
muÏ pracoval úfiad poslední tfii mûsíce bez ústfiedny.
Mimo jiné tak nebylo moÏné sledovat ãas protelefono-
van˘ jednotliv˘mi koncov˘mi uÏivateli. Na v˘‰i hovor-
ného se to ov‰em ihned projevilo.
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Oddíl Ranger byl na tábofie v ¤ecku!

Nová ústfiedna pro mûstsk˘ úfiad

Na‰tûstí v‰e, bylo pouhou hrou, takÏe
jsme vyvázli v‰ichni Ïiví jen s nûkolika
‰rámy, nikoliv v‰ak od zbraní, ale od
ostruÏin a vûtví. 

Pfies v‰echny pfiekáÏky – svázané
ruce, hledání receptu na dnû Kame-
nice, souboj se slep˘m, ale siln˘m Kyk-
lopem Polyfémem se nakonec bohové
doãkali sladk˘ch fieck˘ch koláãkÛ
usmaÏen˘ch v kotlíku v „polních" pod-
mínkách. 

Nesedûli jsme jen v tábofie, ale vydali
jsme se po vzoru Odyssea na objevné
cesty. Dvakrát jsme dobyli na pokraji
sv˘ch sil bájn˘ Olymp – RÛÏovsk˘ vrch,
pokaÏdé v‰ak hrdi na to, Ïe jsme pfieko-
nali sami sebe. Ve starovûkém ¤ecku
nikdo nic je‰tû netu‰il o Indiánech, nám
se ale po‰tûstilo nav‰tívit indiánskou
vesniãku v RÛÏové. V dûãínské ZOO
jsme se seznámili s Arturem - papou‰-
kem kakadu a hlavnû vyzkou‰eli opiãí
dráhy, prÛlezky a houpaãky. V Jánské
jsme nemohli nechat bez pov‰imnutí
podzemní továrnu z 2. svûtové války.
Nejvíc adrenalinu do krve nám v‰ak
vehnalo horolezecké dopoledne pfii-
pravené skalní ãetou a Václavem Soj-
kou ze Správy Národního parku âeské
·v˘carsko. 

KaÏd˘ si z tábora kromû kupy ‰pina-
vého prádla, sem tam nûjaké odfieniny
a ‰krábance, odváÏel i diplom a ceny
z etapové hry a jak doufám i plno zá-
ÏitkÛ z her, v˘letÛ, ale i z té tolik nenávi-
dûné „otravné" práce. 

Dûkujeme v‰em, kdo pfiispûli na reali-
zaci leto‰ního tábora: Mûstu Krásná
Lípa, firmû Kámen a ztvárnûní, SDM Ti-
lia a Správû Národního parku âeské
·v˘carsko. Dík patfií i panu Goldbergovi
a panu Vavrochovi ze Z· Krásná Lípa,
ktefií pomohli s odvozem vûcí. 

Tû‰íme se, Ïe se za rok zase v‰ichni se-
jdeme na dal‰ím tábofie, tak abychom
spoleãnû zaÏili dal‰í dobrodruÏství a ob-
jevili spoustu nového a zajímavého ne-
jen okolo sebe, ale i v nás sam˘ch.

Jarmila Vrtílková a Richard Nagel

„Bez práce nejsou koláãe", není sice
citát Ïádného fieckého filosofa, ale
toto rãení platilo ve starovûku stejnû
jako dnes. KaÏdé dopoledne jsme se
proto vûnovali sluÏbám. Prométheovo
bratrstvo pfiipravovalo dfievo na ve-
ãerní táborák. Dion˘sovi pomocníci se
starali o na‰e nenasytné Ïaludky, uctí-
vaãi bohynû Hygieie nedopustili, aby
ná‰ národ skonãil zavalen odpadky,
a tak uklízeli, cídili a navíc je‰tû pfiipra-
vovali dfievo do kuchynû. O na‰e kul-
turní vyÏití se starali Ezopovi vyznavaãi,
ktefií sehráli kaÏd˘ veãer u táborového
ohnû jednu z Ezopov˘ch bajek, a tak
jsme smíchem pravidelnû posilovali
bránici, a nûktefií z nás dokonce i celé
tûlo, kdyÏ se smíchy váleli v trávû. 

Odpoledne jsme se vÏívali po kaÏdé
do jiného z bájn˘ch hrdinÛ. Jako Pro-
métheus jsme pracnû posílali oheÀ na
voru pfies fieku. Pro Achillea jsme hledali
bylinu bojovníkÛ. Pfii Paridovû soudu
jsme volili tu nejkrásnûj‰í z bohyÀ.. S po-
mocí Ariadniny nitû jsme procházeli po-
slepu labyrintem a s Orfeem jsme pfii
cestû odvahy zachraÀovali Eurydiku.
Nebyli jsme u‰etfieni ani Trojské války.

Prométheus pfiinesl oheÀ aÏ do Ján-
ské. Nejkrásnûj‰í bohyní byla zvolena
Afrodita Jánská… Tak nûjak by mohly
znít titulky na stránkách denního tisku
v období od 16. do 30. srpna 2003, kdy
jsme se s na‰im oddílem utábofiili na 15
dní ve stanovém tábofie v Jánské
u âeské Kamenice. Nenav‰tívili jsme
tedy Ïádné slunné fiecké pláÏe, ale i tak
se dá fiíci, Ïe jsme byli v ¤ecku. Jak to? 

Cel˘ ná‰ tábor se totiÏ nesl v duchu
star˘ch fieck˘ch bájí a povûstí, a tak na
chvíli znovu oÏily bájné postavy a jejich
pfiíbûhy, které nám mají co fiíci i dnes,
tisíce let po svém zrodu.

V‰ech 19 úãastníkÛ tábora se rozdûlilo
na ãtyfii soupefiící starofiecké kmeny: Ai-
oly, Ióny, Dóry a Acháje a získávalo
drahocenné drachmy a bojovalo mezi
sebou o vítûzství v celotáborové hfie:
Bohové a hrdinové starovûkého ¤ecka. 

¤íãka Kamenice protékající tábofii‰-
tûm se v na‰ich oãích po dobu tábora
stala Poseidonovou fií‰í a nádherná pfií-
roda Národního parku âeské ·v˘carsko
se promûnila ve vzkvétající starofieck˘
stát s bájnou horou Olymp – tajemn˘m
RÛÏovsk˘m vrchem.

Od záfií 2003 se v kadefinictví, Masarykova 993
(naproti fieznictví) provádí modeláÏ nehtÛ 

a manikúra.
Nabízíme Vám akci na mûsíc záfií a fiíjen:

Nové nehty 300,- Kã
Doplnûní 150,- Kã

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
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USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva
mûsta v Krásné Lípû kona-
ného dne 11. 09. 2003.

Usnesení ZM ã. 07- 01/2003
ZM bere na vûdomí zprávu o plnûní
úkolÛ 6. zasedání ZM.

Usnesení ZM ã. 07- 02/2003
ZM schvaluje zprávu o hospodafiení
mûsta za první pololetí 2003 v pfiedlo-
Ïeném znûní.

Usnesení ZM ã. 07- 03/2003
ZM bere na vûdomí zprávu o ãinnosti
pfiíspûvkové organizace Základní ‰kola
Krásná Lípa, okres Dûãín.

Usnesení ZM ã. 07- 04/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã.
345/4 o v˘mûfie cca 260 m2, k.ú.
Krásná Lípa Janu Schlossbauerovi, by-
tem Krásná Lípa, Nemocniãní
1149/12a z dÛvodu zachování po-
zemku v majetku mûsta.

Usnesení ZM ã. 07- 05/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 1287/9 o
v˘mûfie 850 m2, k.ú. Krásná Lípa za
úãelem zfiízení zahrady Ivanû Caklové,
bytem Krásná Lípa, Nemocniãní 26 z
dÛvodu zachování pozemku v ma-
jetku mûsta.

Usnesení ZM ã. 07- 06/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 241/6 o
v˘mûfie 336 m2, k.ú. Krásná Lípa za
úãelem zfiízení zahrady Andree DaÀ-
kové, bytem Jablonec nad Nisou, Pob-
fieÏní 15 z dÛvodu zachování pozemku
v majetku mûsta.

Usnesení ZM ã. 07- 07/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 235 o v˘-
mûfie 217 m2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãe-
lem zfiízení zahrady Ivanû a Petru Pe‰-
kov˘m, bytem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk
81 za cenu 6.510,- Kã. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 07- 08/2003
ZM schvaluje prodej st.p.ã. 28/1 o v˘-
mûfie 671 m2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãe-
lem zfiízení zahrady Janû Chlumové,
bytem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 7 za
cenu 20.130,- Kã. Kupující uhradí ve‰-
keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 07- 09/2003
ZM neschvaluje prodej st.p.ã. 28/1 o
v˘mûfie 671 m2, k.ú. Krásn˘ Buk Ivanû a
Petru Pe‰kov˘m, bytem Krásná Lípa,
Krásn˘ Buk 81 z dÛvodu prodeje jinému
zájemci.

Usnesení ZM ã. 07- 10/2003

ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 186/1 o
v˘mûfie 1352 m2 a p.p.ã. 186/2 o v˘-
mûfie 370 m2, v‰e k.ú. Vlãí Hora Helenû
Kuãerové a Petru Ansorge, bytem
Krásná Lípa, Vlãí Hora 5 z dÛvodu za-
chování pozemkÛ pro potfieby mûsta.

Usnesení ZM ã. 07- 11/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã.
865/3, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfií-
zení zahrady Karlu a AlÏbûtû âecho-
v˘m, bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská
85.

Usnesení ZM ã. 07- 12/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 311/1 o
v˘mûfie 840 m2, k.ú. Vlãí Hora firmû
GIZA s.r.o. Mikulá‰ovice 988 do doby
vyfie‰ení vlastnick˘ch vztahÛ k objektu
ã.e. 165 Vlãí Hora s tím, Ïe prodej bude
pfiednostnû uskuteãnûn ve prospûch
vlastníka nemovitosti.

Usnesení ZM ã. 07- 13/2003
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã.
2057/1, k.ú. Krásná Lípa za úãelem v˘-
stavby rodinného domku Davidu Mül-
lerovi, bytem Horní PodluÏí 135 za cenu
15,- Kã /m2 do základní v˘mûry a nad
základní v˘mûru 30,- Kã/m2. Geome-
trick˘ plán bude vypracován za úãasti
pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a
schválen odborem v˘stavby. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené. Prodej bude realizován dle §
2 bod 8 Postupu ve vûci prodeje a uÏí-
vání nemovitostí v majetku mûsta.

Usnesení ZM ã. 07- 14/2003
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 06-17/2003 ze
dne 19.6.2003 na prodej ãásti p.p.ã.
1992/1 o v˘mûfie 
60 m2, k.ú. Krásná Lípa.

Usnesení ZM ã. 07- 15/2003
ZM ve smyslu usnesení ZM ã. 24-
23/2001 a usnesení ZM ã. 21-09/2001
schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 1992/1 o
v˘mûfie 60 m2, k.ú. Krásná Lípa za
cenu 15,- Kã/m2 Ladislavu a Zdence
Li‰kov˘m, bytem Krásná Lípa, Dou-
bická 13. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 07- 16/2003
ZM schvaluje odkoupení pozemkÛ od
PF âR Dûãín:

p.p.ã. v˘mûra k.ú. cena 
1768 18895 m2 Krásná Lípa 63.820,-
284/1 877 m2 Krásná Lípa 29.260,-
319/1 125 m2 Krásná Lípa 4.520,-
276/5 29 m2 Krásná Lípa 8.770,-
/cena pozemku je tvofiena vãetnû be-
tonové zámkové dlaÏby, kterou hradilo
mûsto Krásná Lípa ze svého rozpoãtu/

Usnesení ZM ã. 07- 17/2003
ZM neschvaluje odkoupení pozemkÛ

od PF âR Dûãín:

p.p.ã. v˘mûra k.ú. cena
1289 21429 m2 Krásná Lípa 516.870,-
276/2 1367 m2 Krásná Lípa 68.890,-

Usnesení ZM ã. 07- 18/2003
ZM schvaluje smlouvu o smlouvû bu-
doucí na odkoupení ãásti p.p.ã. 469/1
o v˘mûfie 21,15 m2 a ãásti p.p.ã. 313/2
o v˘mûfie 28,3 m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa
od Josefa Záhorského, bytem Krásná
Lípa, Masarykova 14 do majetku
Mûsta Krásná Lípa.

Usnesení ZM ã. 07- 19/2003
ZM schvaluje smlouvu o smlouvû bu-
doucí na smûnu ãásti p.p.ã. 2978 a
ãásti p.p.ã. 1036/1, v‰e k.ú. Krásná Lípa
mezi mûstem Krásná Lípa a Mgr. Jitkou
Jursíkovou, bytem Krásná Lípa, PraÏská
28 a Evou Rosovou, bytem Litomûfiice-
pfiedmûstí, Raisova 1.

Usnesení ZM ã. 07- 20/2003
ZM schvaluje prodej objektu Kyjovská
392/17 se st. p.ã.152/1, k.ú. Krásná Lípa
Franti‰ku Kalãíkovi, bytem Za Drahou
272, Dolní Poustevna za cenu 300.000,-
Kã a následujících podmínek : 
1) Prodej objektu vã. bytov˘ch jedno-
tek a jejich závazkÛ
2) Souhlas kupujícího se zfiízením a pro-
vozem kanalizaãní pfiípojky (vûcné
bfiemeno) pro objekt ã.p. 1061, Kyjov-
ská 15a a ã.p. 638, Kyjovská 19, Krásná
Lípa , vedené ze st.p.ã. 153/2 a 769 na
p.p.ã. 197, pfies st.p.ã. 152/1, v‰e k.ú.
Krásná Lípa.
3) Pfied podpisem kupní smlouvy Ïada-
tel uhradí kupní cenu v plné v˘‰i.

Usnesení ZM ã. 07- 21/2003
ZM schvaluje prodej objektu ã.p. 30
Krásn˘ Buk se st.p.ã. 76, p.p.ã. 494/1 o
v˘mûfie 545 m2 a p.p.ã. 495 o v˘mûfie
836 m2, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk Paulu Zell-
manovi, bytem Praha - Smíchov, Zbo-
rovská 497/50 za cenu 1.800.000,- Kã a
následující podmínky : pfied podpisem
smlouvy Ïadatel uhradí kupní cenu v
plné v˘‰i.

Usnesení ZM ã. 07- 22/2003
ZM schvaluje „Smlouvu o zru‰ení pfied-
kupního práva jako práva vûcného"
uzavfienou mezi Mûstem Krásná Lípa a
Evou Matyáskovou, Kyjovská 288/9,
Krásná Lípa.

Usnesení ZM ã. 07- 23/2003
ZM vyhla‰uje zámûr obce prodat ob-
jekty mûsta dle pfiílohy.

Usnesení ZM ã. 07- 24/2003
ZM schvaluje smlouvu ã.
DC/2002/009/SSB o smlouvû budoucí



stfiedky jsou urãeny na vypracování
projektové dokumentace na obnovu
mûstské zelenû.

Usnesení ZM ã. 07- 33/2003
ZM schvaluje pfiíjem dotace dle Roz-
hodnutí MÎP âR ã. PUP/830/06/03 o
poskytnutí finanãních prostfiedkÛ pro
rok 2003 z Programu péãe o urbanizo-
vané prostfiedí ve v˘‰i 24. 000,- Kã. Pro-
stfiedky jsou urãeny na vypracování
projektové dokumentace na obnovu
zelenû mûstského hfibitova.

Usnesení ZM ã. 07- 34/2003
ZM schvaluje pfiedání vymáhání dlou-
hodob˘ch pohledávek mûsta sou-
kromé firmû a ukládá RM postupnû re-
alizovat vybrané pfiípady. 

Usnesení ZM ã. 07- 35/2003
ZM schvaluje roz‰ífiení poãtu Správní
rady OPS âeské ·v˘carsko na ‰est
ãlenÛ a deleguje druhého zástupce
mûsta do Správní rady - Bc. Matûje
·tûtku, Ke Katefiinkám 1396, Praha 4. 

Usnesení ZM ã. 07- 36/2003
ZM ukládá radû mûsta odpovûdût na
tyto interpelace ãlenÛ ZM:
MUDr.Jan P.·koda - upozornit Obvodní
oddûlení policie âR na zv˘‰ení do-
hledu u objektu ACHP.
- v místû b˘valé „baÏantice" je ãerná
skládka, vyfie‰it její odstranûní.
Josef My‰ák - svod kanalizace nekva-
litnû proveden (u objektu Lhotanová,
Rumburská ulice).

Usnesení ZM ã. 07- 37/2003
ZM ukládá radû mûsta zab˘vat se tû-
mito otázkami, které vyplynuly z dis-
kuse ãlenÛ ZM:
Mgr. Hana Brabníková - likvidace od-
padÛ u podnikatelÛ.
Josef My‰ák - dezolátní stav kanalizaã-
ních vpustí – sehnat TS mechanizaci na
zkvalitnûní údrÏby kanalizace.
- pfiemístûní skfiíÀky KSâM - nyní u ob-
jektu „chovatelÛ".
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se Správou a údrÏbou silnic Ústeckého
kraje, Dubí 3 ve vûci zfiízení vûcného
bfiemene k pfiíslu‰n˘m nemovitostem,
dotãen˘ch stavbou Krásná Lípa – ka-
nalizace a âOV.

Usnesení ZM ã. 07- 25/2003
ZM schvaluje dodatek smlouvy s SVS
a.s. Teplice ve vûci úhrady víceprací –
(pfieloÏky vodovodÛ) a v této vûci ná-
sledn˘ podpis dodatku ã. 2 SOD ã. 10
71 55/02 s VHS, s.r.o. Teplice, v cenû 
6.446.950,23 Kã vã. DPH.

Usnesení ZM ã. 07- 26/2003
ZM schvaluje odpis nedobytn˘ch po-
hledávek mûsta Krásná Lípa v celkové
v˘‰i 67.932,80 Kã v pfiedloÏeném znûní.

Usnesení ZM ã. 07- 27/2003
ZM schvaluje poÏadavek pfiíspûvkové
organizace Z· Krásná Lípa, p.o., okres
Dûãín na pouÏití finanãních prostfiedkÛ
v celkové v˘‰i 184.633,40 Kã z jejího in-
vestiãního fondu na dokonãení sta-
vebních úprav v objektu 1.M·, Smeta-
nova 14, Krásná Lípa. Práce budou
provedeny firmou Jifií VANùK , Staré
Kfieãany.

Usnesení ZM ã. 07- 28/2003
ZM bere na vûdomí Projektové doku-
mentace na fie‰ení kfiiÏovatky 265/II a
263/II (pfied radnicí) a úpravu smûro-
vého oblouku na silnici 263/II (u kina)
vã. rozpoãtu nákladÛ a schvaluje reali-
zaci stavby „u kina" kryté z rozpoãtu
mûsta na rok 2003 v souhrnné v˘‰i do
ãástky 550 tis.Kã.
ZM bere na vûdomí dopis SÚS Ústec-
kého kraje ve vûci fie‰ení „kfiiÏovatky
pfied radnicí" a schvaluje pfiípadnou
realizaci stavby v roce 2004 za finanãní
úãasti mûsta.

Usnesení ZM ã. 07- 29/2003
ZM schvaluje 3.rozpoãtové opatfiení
rozpoãtu mûsta Krásná Lípa na rok
2003 v celkové v˘‰i pfiíjmÛ a v˘dajÛ
120.035 tis.Kã dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

Usnesení ZM ã. 07- 30/2003
ZM bere na vûdomí zprávu o v˘sledku
pfiezkoumání hospodafiení Dobrovol-
ného svazku obcí Tol‰tejn.

Usnesení ZM ã. 07- 31/2003
ZM schvaluje vklad do Dobrovolného
svazku obcí Tol‰tejn ve v˘‰i 10.450,- Kã
jako spolupodíl na spoleãn˘ projekt
„Projektová dokumentace obnovy
hradu Tol‰tejn".

Usnesení ZM ã. 07- 32/2003
ZM schvaluje pfiíjem dotace dle Roz-
hodnutí MÎP âR ã. PUP/830/07/03 o
poskytnutí finanãních prostfiedkÛ pro
rok 2003 z Programu péãe o urbanizo-
vané prostfiedí ve v˘‰i 28. 000,- Kã. Pro-

USNESENÍ
z 19. zasedání Rady mûsta 

v Krásné Lípû konaného 
dne 18. 09. 2003.

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. 7. zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná
Lípa
Usnesení RM ã. 19 - 01
RM bere na vûdomí jednotlivé zprávy pro
jednání 7. zasedání Zastupitelstva mûsta.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 19 - 02
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemek:
p.p.ã. 273/1 13 682 m2

k.ú. Krásn˘ Buk

Usnesení RM ã. 19 - 03
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 300 o v˘mûfie
410 m2 a p.p.ã. 305 o v˘mûfie 197 m2, v‰e 
k.ú. Krásná Lípa za úãelem sekání trávy Ji-
fiímu Jelínkovi, bytem Krásná Lípa, PraÏská
16.

Usnesení RM ã. 19 - 04
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 240/5 o v˘-
mûfie 537 m2, k.ú. Vlãí Hora za úãelem se-
kání trávy Janu Rybníãkovi, bytem Krásná
Lípa, Vlãí Hora 164 z dÛvodu dluhu vÛãi mû-
stu po uhrazení dluÏné ãástky mûstu.

Usnesení RM ã. 19 - 05
RM schvaluje pronájem ãásti p.p.ã. 51 o v˘-
mûfie 200 m2, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy Dra-
homífie Streitové, bytem Ramsberg-Plein-
feld, Sonnenstrasse 1 po splnûní ohla‰ovací
povinnosti 
ke svozu odpadu.

2. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 19 - 06
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
235 o v˘mûfie 217 m2, k.ú. Krásn˘ Buk za
úãelem zfiízení zahrady Ivanû a Petru Pe‰ko-
v˘m, bytem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 81 za
cenu 
30,-- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 19 - 07
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej st.p.ã.
28/1 o v˘mûfie 671 m2, k.ú. Krásn˘ Buk Petru
a Ivanû Pe‰kov˘m, bytem Krásná Lípa,
Krásn˘ Buk 81 z dÛvodu prodeje jinému zá-
jemci.

Usnesení RM ã. 19 - 08
RM doporuãuje ZM schválit prodej st.p.ã.
28/1 o v˘mûfie 671 m2, k.ú. Krásn˘ Buk za
úãelem zfiízení zahrady Janû Chlumové, by-
tem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 7 za cenu 30,--
Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré náklady s
prodejem spojené

Usnesení RM ã. 19 - 09
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
186/1 o v˘mûfie 1352 m2 a p.p.ã. 186/2 o
v˘mûfie 370 m2, v‰e k.ú. Vlãí Hora Helenû
Kuãerové a Petru Ansorge, bytem Krásná
Lípa, Vlãí Hora 5 
z dÛvodu zachování pozemkÛ pro potfieby
mûsta.

Usnesení RM ã. 19 - 10
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 865/3, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfií-
zení zahrady Karlu a AlÏbûtû âechov˘m,
bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 85 dle je-
jich Ïádosti.

Usnesení RM ã. 19 - 11
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
311/1 o v˘mûfie 840 m2, k.ú. Vlãí Hora firmû
GIZA s.r.o. Mikulá‰ovice 988 do doby vyfie-
‰ení vlastnick˘ch vztahÛ k objektu ã.e. 165
Vlãí Hora s tím, Ïe prodej bude pfiednostnû
uskuteãnûn ve prospûch vlastníka nemovi-
tosti.

Usnesení RM ã. 19 - 12
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti
p.p.ã. 2057/1, k.ú. Krásná Lípa za úãelem
v˘stavby rodinného domku Davidu Mülle-
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rovi, bytem Horní PodluÏí 135 za cenu 15,--
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní
v˘mûru 30,-- Kã/m2. Geometrick˘ plán
bude vypracován za úãasti pracovníkÛ od-
boru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘-
stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené. Prodej bude realizo-
ván dle § 2 bod 8 Postup ve vûci prodeje a
uÏívání nemovitostí ve vlastnictví Mûsta
Krásná Lípa.

3. Îádost o finanãní dotaci na akci z re-
zervy RM
Usnesení RM ã. 19 - 13
RM neschvaluje finanãní pfiíspûvek pro DPS
Vãeliãky na tfiídenní pracovní soustfiedûní
ve v˘‰i 6000 Kã z dÛvodu, Ïe Ïádost nevyho-
vuje PravidlÛm pro pfiidûlování finanãních
prostfiedkÛ zájmov˘m organizacím.

4. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 19 - 14
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch prostor
v objektu Masarykova 1094/4 (v pfiízemí v
pravo, cca 55 m2) od 1.11.2003 Ing. Liboru
Královi bytem Lidická 971/9, Krásná Lípa za
úãelem zfiízení kanceláfie. 

5. Byty
Usnesení RM ã. 19 - 15
RM schvaluje pronájem bytu ã. 12 Nemoc-
niãní 1065/32, Krásná Lípa v tomto pofiadí:
1) ·piãka Zdenûk bytem Nemocniãní
1137/6, Krásná Lípa
2) Stachová Lenka bytem Masarykova
578/9, Krásná Lípa
3) Dohnalová Lenka bytem ·tursova 442/2,
Krásná Lípa
Nájemník uhradí pfied podpisem smlouvy
kauci ve v˘‰i 5 000,- Kã.

III. RÒZNÉ
1. Byty
Usnesení RM ã. 19 - 16
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt
ã. 3, Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa o ve-
likosti 
1+3 , I. kategorie. Mûsíãní nájemné za plo-
chu bytu ãiní 2 010,- Kã. Kauce ve v˘‰i 5
000,- 

2. Uvolnûní finanãních prostfiedkÛ pro SMM
Usnesení RM ã. 19 - 17
RM schvaluje uvolnûní finanãních pro-
stfiedkÛ z rozpoãtové rezervy mûsta pro
správu majetku mûsta O380 na poloÏku
5171 - údrÏba ve v˘‰i 100 tis. Kã z dÛvodu
nutn˘ch havarijních oprav 
v bytov˘ch objektech mûsta.

3. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 19 - 18
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout od
1.11.2003 nebytové prostory v suterénu ob-
jektu Masarykova 246/6, Krásná Lípa (sute-
rén objektu radnice - levá ãást) o rozloze
cca 154 m2.

4. Vymáhání pohledávek mûsta Krásná
Lípa
Usnesení RM ã. 19 - 19
RM schvaluje uzavfiení mandátní smlouvy
na vymáhání pohledávek mûsta Krásná
Lípa se spoleãností PROFI-CZ, spol. s.r.o., za-
stoupené jednatelem Josefem StaÀkem,
Blovice na dobu 1 roku.

Usnesení RM ã. 19 - 20
RM schvaluje pfiedání vymáhání pohledá-
vek mûsta Krásná Lípa v pfiedloÏeném znûní
k vymoÏení spoleãnosti PROFI-CZ, spol. s.r.o.,
zastoupené jednatelem Josefem StaÀkem,
Blovice. 

5. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 19 - 21
RM odvolává Jana Koláfie z inventarizaãní
komise k provedení inventarizace majetku
mûsta pro rok 2003 na PO Krásná Lípa a
jmenuje nového ãlena Pavla Bartonû s oka-
mÏitou platností.

Usnesení RM ã. 19 - 22
RM odvolává Jana Koláfie z inventarizaãní
komise k provedení inventarizace zásob na
skladû na PO Krásná Lípa a jmenuje no-
vého ãlena Pavla Bartonû s okamÏitou plat-
ností.

Usnesení RM ã. 19 - 23
RM odvolává Jana Koláfie z inventarizaãní
komise k provedení inventarizace pohledá-
vek k rozpoãtov˘m pfiíjmÛm na TS Krásná
Lípa a jmenuje nového pfiedsedu Pavla Bar-
tonû s okamÏitou platností.

6. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 19 - 24
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 1786 o v˘-
mûfie 4532 m2, k. ú. Krásná Lípa od firmy
OCELOT International s. r. o., Kyjov ã. p. 36,
407 46 Krásná Lípa za úãelem provedení
plánovan˘ch opatfiení v rámci rekonstrukce
mûstského parku.

7. PouÏití znaku mûsta
Usnesení RM ã. 19 - 25
RM schvaluje uÏití znaku mûsta Krásná Lípa
pro vydání Místních Zlat˘ch stránek Dûãín
2003/2004.

8. Hauserka do provozování Z· Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 19 - 26
RM schvaluje, na základû doporuãení ko-
mise ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ukon-
ãení provozování hfii‰tû Hauserka mûstem.
Provoz bude nadále zaji‰Èovat Z· Krásná
Lípa p.o.

9. Tûlocviãna
Usnesení RM ã. 19 - 27
RM schvaluje Provozní fiád tûlocviãny a Ce-
ník za pronájem tûlocviãny.

10. Pronájem travnatého hfii‰tû
Usnesení RM ã. 19 - 28
RM neschvaluje pronájem travnatého hfii‰tû
dne 6.9.2003 romské organizaci Kamiben
pro fotbalové utkání z dÛvodu pofiáda-

ného fotbalového utkání oddílu kopané TJ
Krásná Lípa. 

Usnesení RM ã. 19 - 29
RM neschvaluje Ïádost romského sdruÏení
Kamiben Krásná Lípa o bezplatné poskyto-
vání travnatého fotbalového hfii‰tû v poÏa-
dovaném rozsahu (2x mûsíãnû zápas, 8x
trénink) z dÛvodu nemoÏnosti dal‰ího zatí-
Ïení hrací plochy FK TJ Krásná Lípa a z dÛ-
vodu pronájmu fotbalového areálu TJ
Krásná Lípa.

11. Usazení památníku Anny Waldhause-
rové

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. V˘sledky zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 20 - 01
RM projednala v˘sledky a závûry 7. zase-
dání Zastupitelstva mûsta a ukládá : 
1. starostovi mûsta zajistit: 
- plnûní nov˘ch smluvních závazkÛ v souvis-
losti s v˘stavbou kanalizace a âOV s SÚS Ús-
teckého kraje, Severoãeskou vodárenskou
spoleãností a VHS, s.r.o. Teplice
- stavební povolení a následné náleÏitosti
v˘stavby kfiiÏovatek „u radnice" a „u kina" a
pfiipravit jejich realizaci 
- nové ãinnosti související s roz‰ífiením pÛsob-
nosti a práce O.P.S. âeské ·v˘carsko,
obecnû prospû‰ná spoleãnost, Krásná Lípa
- v˘zvu k nápravû a upozornûní OO Policie
âR ve vûci vefiejného pofiádku, pfiedev‰ím u
areálu T-klubu a objektÛ b˘valého ACHP
2. vedoucímu odboru TS :
- zajistit ofiezání dfievin v okolí v˘vûsní skfiíÀky
KSâM pfii vchodu k „domu chovatelÛ" 
- pfiipravit návrhy nákupu techniky na ãi‰-
tûní kanalizaãních vpustí vã. cenov˘ch na-
bídek
- pfiedloÏit ve spolupráci s vedoucím odb.
v˘stavby a ÎP návrh fie‰ení odvodu de‰Èo-
v˘ch vod u propustku v ulici Rumburská (u
objektu pí Lhotanové)
3. M. Matu‰kové :
- provést opakovanou kontrolu likvidace
odpadÛ soukrom˘ch podnikatelÛ a Ïivnost-
níkÛ z podnikatelské ãinnosti
- zajistit ve spolupráci s vedoucím odb. TS li-
kvidaci ãerné skládky u b˘valé „baÏant-
nice"
4. V. Do‰kové :
- prÛbûÏnû urgovat pfiíp. novû Ïádat bezú-
platn˘ pfievod zákonem urãen˘ch pozemkÛ
od Pozemkového fondu âR a obratem pí-
semnû rozporovat nesrovnalosti v odha-

USNESENÍ
z 20. zasedání Rady mûsta 

v Krásné Lípû konaného 
dne 18. 09. 2003.

Usnesení RM ã. 19 - 30
RM schvaluje zfiídit památník básnífiky Anny
Waldhauserové, kter˘ bude usazen na dru-
hém poli hfibitova (naproti zahrádce ã. 463)
a ukládá Lucii Homolkové, aby ve spolu-
práci s TS mûsta zajistila plnûní úãasti mûsta.
Slavnostní odhalení probûhne 1.11.2003.

12. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 19 - 31
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta vãetnû
pfiíloh za mûsíc srpen 2003 pfiedloÏen˘ kroni-
káfiem mûsta Ivanem Jaklem.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace :
- dopis od zástupce hejtmana pro Ústeck˘
kraj – Sportovnû rekreaãní areál

RM dále projednala zápisy z jednání tûchto
komisí:
- pro hospodafiení s byty ze dne 27.8.2003
- ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ze dne
28.8.2003
- sociálnû právní ochrany dûtí ze dne
28.8.2003
- kontrolního v˘boru ze dne 28.8.2003
- cestovního ruchu ze dne 27.8.2003
- SPOZ ze dne 1.9.2003
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TYP ODPADU

BûÏn˘ smûsn˘ odpad

Vytfiídûné sloÏky domovního 
odpadu

Velkoobjemov˘ odpad

Nebezpeãn˘ odpad

Nebezpeãn˘ odpad

Nebezpeãn˘ odpad

SuÈ a nepouÏit˘ stavební materiál

Odpad z údrÏby zelenû

P¤ÍKLAD

Nevratné obaly od potravin, popel,
smetí, kuchyÀsk˘ odpad apod.

Sklo, papír, nápojové kartony,
plasty, polystyren, kovy, textil

Star˘ nábytek, televize, ledniãky, 
koberce, pneumatiky apod.

Autobaterie, zbytky barev, fiedidel,
hnojiv, kyselin, louhÛ a obaly od

tûchto látek, záfiivky, fotochemikálie
Staré léky, kapky, dezinfekãní 

prostfiedky apod.
Monoãlánky, baterie

Zbytky z rekonstrukce domÛ, 
demolic objektÛ

Posekaná tráva, shrabané listí, ple-
vel, zbytky z profiezávek

NÁDOBA, SBùRNÉ MÍSTO

1. Plastové nebo kovové
popelnice u domÛ

2. Plastové nebo kovové
kontejnery na sídli‰ti
3. Bílé plastové pytle

s oznaãením MP
1. Zelené pytle firmy ProEKO Varns-
dorf odkládané na svozovou trasu

kaÏd˘ druh˘ ãtvrtek
2. Novû budou umístûny barevné

sbûrné kontejnery na sídli‰tích 
a dal‰ích místech

Sbûrn˘ dvÛr Technick˘ch sluÏeb
mûsta – Pletafiská ul.

Sbûrn˘ dvÛr Technick˘ch sluÏeb mûsta –
Pletafiská ul.

Lékárna na námûstí

Hodináfiství, Sbûrn˘ dvÛr Technick˘ch
sluÏeb mûsta

Sbûrn˘ dvÛr Technick˘ch sluÏeb
mûsta – Pletafiská ul.

Vlastní komposty 
na zahradách

KAM S ODPADEM V KRÁSNÉ LÍPù?

Usnesení RM ã. 20 - 05
RM schvaluje pronájem bytu ã. 16 Nemoc-
niãní 1137/6, Krásná Lípa Mgr. Ivanû Mar-
kové bytem Boroviãky 167, DvÛr Králové
nad Labem. Byt se pfiidûluje v obecním zá-
jmu. Kauce je ve v˘‰i 5.000,- Kã. Ve‰keré
opravy a úpravy si nájemník provede na
vlastní náklady.

2. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 20 - 06
RM projednala Ïádost Marcely Pokorné o
zmûnu nájemní smlouvy ã. 2002/21/10-122
ve vûci prodlouÏení doby rekolaudace ob-
jektu Zahrady 5, Krásná Lípa a schvaluje
prodlouÏení termínu rekolaudace do 30. 4.
2004.

III. RÒZNÉ
1. Náv‰tûva statutárního zástupce hejtmana
Usnesení RM ã. 20 - 07
RM bere na vûdomí informaci o projedná-
van˘ch bodech t˘kajících se na‰eho mûsta
a Ústeckého kraje fie‰en˘ch pfii náv‰tûvû
statutárního zástupce hejtmana Ústeckého
kraje Jaroslava Foldyny (doprava, opravy
asfaltov˘ch povrchÛ krajsk˘ch silnic, pfií-
prava v˘stavby kfiiÏovatek u kina a u rad-
nice, budoucí fondy EU, v˘znamné akce Ús-
teckého kraje, podpora Ústeckého kraje a
projekty mûsta Krásná Lípa a regionu, atd.).

2. KfiiÏovatka u kina
Usnesení RM ã. 20 - 08
RM bere na vûdomí prÛbûh v˘stavby kana-
lizace na PraÏské ulici a PD kfiiÏovatky u kina
a schvaluje nabídku spoleãnosti VHS, s.r.o.,
Teplice na v˘stavbu této kfiiÏovatky v návaz-
nosti na pokládku kanalizace. 

3. V˘stavba sportovnû rekreaãního areálu
Usnesení RM ã. 20 - 09
RM bere na vûdomí zprávu starosty mûsta o
v˘stavbû sportovnû rekreaãního areálu NP 
âeské ·v˘carsko – 2. etapa.
RM schvaluje smlouvu na autorsk˘ dozor a
dopracování Projektové dokumentace na
3. etapu v˘stavby areálu.

4. Nákup telefonní ústfiedny
Usnesení RM ã. 20 - 10
RM schvaluje zakoupení nové digitální tele-
fonní ústfiedny v celkové cenû do 80.000,-
Kã vãetnû montáÏe a DPH. 

5. Vyhodnocení soutûÏe „Mûsto plné kvûtin
2003"
Usnesení RM ã. 20 - 11
RM na základû pfiedloÏen˘ch fotografií
schvaluje vyplacení finanãní odmûny
úãastníkÛm soutûÏe „Mûsto plné kvûtin",
ktefií splnili podmínky soutûÏe.
Vesel˘ Jaroslav a Vlasta, Studánecká 4,
Krásná Lípa 2.000,- Kã
Mgr. Milan Sudek, Zahradní 8, Krásná Lípa

2.000,- Kã

6. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 20 - 12
RM odvolává Mgr. Vûru Chudobovou z in-
ventarizaãní komise k provedení inventari-
zace majetku mûsta pro rok 2003 v Kni-
hovnû Krásná Lípa a jmenuje nového ãlena
Jindfii‰ku Malinovou s okamÏitou platností. 

IV. INFORMACE
RM dále projednala zápisy z jednání tûchto
komisí:
- kulturní ze dne 1.9.2003

dech pfiíp. dal‰ích dokumentech zpracová-
van˘ch PF âR pfii prodeji pozemkÛ mûstu
- pfiipravit podklady pro odkoupení vybra-
n˘ch pozemkÛ státu prostfiednictvím ná-
hradních restitucí (pfies realitní kanceláfi)
- v termínu do 10. 11. 2003 podat souhrnnou
zprávu o pfievodech pozemkÛ PF âR na
mûsto 
RM ukládá místostarosce mûsta zajistit od-
povûì ãlenÛm zastupitelstva mûsta na je-
jich interpelace. 

II. DO·LÁ PO·TA
1. Byty
Usnesení RM ã. 20 - 02
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã.
2000/25/13-302 na byt ã. 32, Nemocniãní
1149/12a, uzavfiené s Martinou Mühlbaero-
vou, bytem Bendlova 5/432, Krásná Lípa, za
podmínky splnûní ustanovení ãl. 7 odst. 2
smlouvy o uzavfiení budoucí kupní smlouvy
a schválení ZM.

Usnesení RM ã. 20 - 03
RM doporuãuje ZM schválit pfiechod práv a
závazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy o uzavfiení
budoucí kupní smlouvy ã. 2000/40/13-323
na byt ã. 32 v objektu Nemocniãní
1149/12a, mezi Mûstem Krásná Lípa a Marti-
nou Mühlbaerovou, bytem Bendlova 432/5,
Krásná Lípa na Jaroslava ·ébla, bytem Ne-
mocniãní 1064/30, Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 20 - 04
RM schvaluje pronájem bytu ã. 32, Nemoc-
niãní 1149/12a, Krásná Lípa, Jaroslavu ·éb-
lovi, bytem Nemocniãní 1064/30, Krásná
Lípa, za podmínky schválení pfievodu práv
a závazkÛ ZM Krásná Lípa.


