
UÏ druh˘ lednov˘ den by mezi ·luknovem
a Prahou mûlo zaãít jezdit devût nov˘ch au-
tobusov˘ch spojÛ. Zpoãátku sice bude nov˘
soukrom˘ dopravce jezdit pouze na této
trase, ale od kvûtna pfií‰tího roku by se zdej‰í
cestující mohli doãkat i linek, které zajistí spo-
jení mezi mûsty a obcemi celého ·luknovska. 

Nov˘ dopravce nám nabízí zajímav˘ jízdní
fiád, zejména pozdní spoje z Prahy, odkud
poslední autobus z Prahy odjíÏdí v devût ho-
din veãer. „Na‰ím prvofiad˘m cílem je zv˘‰it
úroveÀ a komfort cestujících,“ fiekl Stanislav
Jeník. Tento cíl by mu mûl pomoci splnit
úplnû nové autobusy znaãky Benz. A pro-
toÏe cestující by nemûli mít pohodlí jen na
dálkov˘ch linkách, ale i na tûch místních,
budou tyto autobusy od kvûtna vozit lidi
i na místních linkách.

Vedle komfortu je dal‰ím cílem spoleã-
nosti i rychlá, dostupná a cenovû pfiija-

telná doprava. Stanislav Jeník slibuje
systém studentsk˘ch slev ãi zpáteãních jíz-
denek. Do budoucna uvaÏuje i o zave-
dení ãipov˘ch karet.

O tom, co nov˘ dopravce obcím pfiinese,
zdej‰í radní nechtûjí pfiíli‰ spekulovat. „Zatím
nevíme, co s tím, uvidíme, jaké podmínky
nám v základní a ostatní dopravní obsluÏ-
nosti nabídne kraj, co budeme platit.
SchÛzka starostÛ jednotliv˘ch obcí ·luknov-
ska se teprve chystá,“ vysvûtlil starosta ·luk-
nova Milan Kofiínek. Ov‰em krásnolipská
místostarostka Hana Volfová, se po prvním
seznámení s nabídkou nového dopravce
zdá b˘ti spokojenûj‰í: „Pokud nov˘ do-
pravce dodrÏí svÛj slib, budeme v dubnu
uzavírat smlouvu, kdy za stejnou cenu jako
v loÀském roce bude více spojÛ, lep‰í ná-
vaznost jednotliv˘ch autobusÛ a vût‰í kom-
fort pro cestující“.

Opût tu máme konec roku a jako vãera si pa-
matuji, kdyÏ jsem psal podobné fiádky na konci
toho minulého. Jak ten ãas letí! Znáte to. 

Za tu dobu se i v na‰em mûstû událo mnohé
a kdyÏ bude chvilka o leto‰ních krátk˘ch Vá-
nocích pfiem˘‰let, zkuste si odnést z pfiedcho-
zích 365 dní pfiinejmen‰ím pár pozitivních po-
znatkÛ a záÏitkÛ. A vzpomenout si na to, co se
v na‰em mûstû zmûnilo. 

Vûfiím, Ïe alespoÀ nûkteré vûci se zmûnily
k lep‰ímu. Na jafie jsme napustili novû zrekon-
struovan˘ rybník Cimrák, dokonãili a zahájili
provoz  nového sportovního areálu, udûlali
dvû kfiiÏovatky na hlavních silnicích, opravili
nûkteré krajské i místní komunikace a kousek
nov˘ch chodníkÛ. Zahájili jsme rekonstrukci
mûstského parku a obnovu zelenû na hfibi-
tovû, prakticky dokonãili v˘stavbu rozsáhlé
sítû kanalizace, vodovodÛ a zprovoznili no-
vou ãistírnu odpadních vod. Udûlali jsme nû-
kolik nov˘ch autobusov˘ch zastávek, obno-
vili dal‰í plochy zelenû. Po velkém úsilí se
podafiilo zahájit v˘stavbu dal‰ího domu s 28
bytovkami. Znateln˘mi zmûnami pro‰la i zá-
kladní ‰kola.

Mimo to jsme  pfiipravili dal‰í projekty, které
mají napomoci rozvoji mûsta. Brzy vám pfiedsta-
víme novou vizi – Centrum âeského ·v˘carska. 

Ale nejde vmûstnat úspûchy jen do té hro-
mady investic. 

V leto‰ním roce se mimo jiné úspû‰nû usku-

teãnil velk˘ folklorní festival, dal‰í roãník cyklistic-
kého závodu Ïen, turistické akce, sraz motorek
âechie, pûvecké a dal‰í klání a koncerty. Atd. 

Podafiilo se zajistit propagaci na‰eho mûsta
a âeského ·v˘carska na mnoha zajímav˘ch
fórech. Na‰e o.p.s. âeské ·v˘carsko nabírá na
síle a pomáhá rozvoji a propagaci regionu
a na‰eho mûsta. 

Je to tedy pûkná fiádka vûcí. 
Pfiitom samozfiejmû ani to není v‰echno. 
Chtûl bych na tomto místû pfiipomenout, Ïe

toho v‰eho pozitivního by nebylo moÏné do-
sáhnout, kdyby u nás neexistovala elemen-
tární shoda a vstfiícné jednání zastupitelstva,
komisí, kdyby nepomáhala a sama neusilo-
vala o nûkteré aktivity fiada na‰ich spolkÛ
a obãanÛ. 

Za to bych chtûl alespoÀ takto na konci roku
velmi podûkovat v‰em, ktefií se na v˘‰e uve-
den˘ch a jin˘ch úspû‰ích ve mûstû jakkoliv
podíleli.

Dovolte mi, abych vám v‰em jménem zastu-
pitelÛ a pracovníkÛ mûsta popfiál pfiíjemné
a klidné proÏití vánoãních svátkÛ a alespoÀ tro-
chu pohody v následujících dnech. 

Do nového roku vám pak pfieji dostatek
zdraví a ‰tûstí, jakoÏ i pár dobr˘ch pfiátel. 

Pohodu  a Ïivotní optimismus vám v‰em
pfieje nejen pro pfií‰tí rok vá‰ starosta

Zbynûk Linhart
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VáÏení spoluobãané, sousedé!

·luknovsko bude mít nové 
autobusové spojení s Prahou

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
14. 1. 2005

Odpad za cenu rohlíku. I takov˘ pfií-
mûr zaznûl na jednání zastupitelstva
mûsta pfii projednávání v˘‰e poplatku
za svoz a likvidaci odpadu pro pfií‰tí rok.
Jeho v˘‰e byla nakonec stanovena dle
návrhu, a tak kaÏd˘ obãan bude mu-
set uhradit pfií‰tí rok ãástku 468,- Kã. 

Rozpoãítáno na 365 dní v roce, do-
staneme se na 1 korunu a 30 haléfiÛ
a jsme u toho rohlíku. Za tuto ãástku je
kaÏdému obãanovi poskytována kom-
plexní sluÏba. Pro likvidaci bûÏného do-
movního odpadu má pfiistavenu odpo-
vídající nádobu, která je
v pravideln˘ch intervalech vyváÏena.
Na odpad, kter˘ je moÏné po separaci
je‰tû zuÏitkovat, a je tedy zbyteãné jím
plnit popelnice a posléze skládky, mÛÏe
kaÏd˘ obdrÏet, prostfiednictvím tech-
nick˘ch sluÏeb a mûstského informaã-
ního stfiediska, zdarma neomezené
mnoÏství speciálních separaãních
pytlÛ. I ty jsou pravidelnû sváÏeny. Záro-
veÀ je pro kaÏdého poplatníka bez-
platnû zaji‰tûno fungování sbûrného
dvora, kde lze odloÏit velkoobjemov˘
odpad a nûkteré druhy nebezpeã-
ného odpadu. Za symbolické ãástky
dále napfi. i pneumatiky a lednice.

To v‰e dohromady, jako celek, je
velmi slu‰ná nabídka.

Odpad za 
rohlík?!

Mûsto nezapomnûlo ani na své dÛchodce
a pozvalo je do kulturního domu na vá-
noãní setkání obohacené vystoupením folk-
lórních souborÛ LuÏiãan, Kfiiniãánek a Bra-
benãata.
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Nová v˘stava v Galerii Národního
parku âeské ·v˘carsko

Správní rada obecnû prospû‰né spoleãnosti 
âeské ·v˘carsko má nového pfiedsedu

V pátek 3. prosince probûhla volba no-
vého pfiedsedy správní rady OPS âeské ·v˘-
carsko. Nov˘m pfiedsedou byl zvolen Bc.
Matûj ·tûtka, dosavadní ãlen správní rady
OPS âeské ·v˘carsko a fieditel odboru vnûj-
‰ích vztahÛ Appian Group Europe a. s.

Mezi základní vize nového vedení
správní rady je pfiedev‰ím uãinit z regionu,
kter˘ byl dlouhou dobu z historického, so-
ciálního a kulturního hlediska na periferii
zájmÛ, perspektivní oblast a „místo pro Ïi-
vot“. A právû obecnû prospû‰ná spoleã-

nost âeské ·v˘carsko by mûla tuto vizi
konkrétnû naplÀovat. Její ãinnost bude
smûfiována do agentury regionálního roz-
voje s ‰irok˘m mandátem podpory v regi-
onu z vefiejného i nevefiejného soukro-
mého sektoru.

Do sbûrného dvora mohou odkládat
odpad pouze obãané mûsta a majitelé
rekreaãních objektÛ, ktefií jsou zapojeni do
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunál-
ních odpadÛ na území mûsta Krásná Lípa
a mají uhrazen˘ poplatek za odpad.
Odkládat zde mÛÏete:
- zdarma - stavební, velkoobjemov˘ a ko-
munální odpad
- nebezpeãn˘ odpad 

– za poplatek napfi.: lednice – poplatek
20 Kã/ks, pneumatiky – poplatek 
10 Kã/ks

– zdarma napfi.: zbytky barev, fiedidel
a olejÛ, monoãlánky, autobaterie,
léky, záfiivky, pesticidy a fotoche-
mikálie

Provozní doba sbûrného dvora:
Pondûlí 7.00 –12.00 h 14.00 – 17.00 h
Úter˘ 7.00 –12.00 h 14.00 – 15.00 h
Stfieda 7.00 –12.00 h 14.00 – 17.00 h
âtvrtek 7.00 –12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek 7.00 –13.00 h
Sobota v sudém t˘dnu 8.00 – 11.00 h

Separovat mÛÏete dvûma zpÛsoby:
1. prostfiednictvím pytlÛ, které si mÛÏete
zdarma vyzvednout na TS Krásná Lípa
nebo na Informaãním stfiedisku Krásná
Lípa. Správnû naplnûné a zavázané pytle
jsou sváÏeny se svozové trasy, kam je mo-
hou ve svozov˘ den odloÏit v‰ichni ob-
ãané.
2. do kontejnerÛ, které jsou umístûny u sa-
moobsluhy na námûstí a na parkovi‰ti
u zeleného domu v Nemocniãní ul., mÛ-
Ïete vhazovat papír, sklo a plast.

Míla Matu‰ková

Pfii‰el ãas, kdy Paní Zima otevfiela své dvefie
a ti‰e k nám vstoupila, aniÏ bychom to po-
fiádnû zpozorovali. Svou bílou pefiinou nás pfii-
kryla jen na chvíli, jakoby na zkou‰enou. St-
romy uÏ se dávno nachystaly k spánku.
Dnové zhasínají ãím dál rychleji a my zaãí-
náme tu‰it mrazivou nadílku. Ten tam je ãas,
kdy se ‰lo koupat k vodû. Teì uÏ se choulíme
do teplého obleãení a koukáme, kde se co
nejlépe zahfiát.

Jedno takové zahfiátí Vám nabízíme v Galerii
Národního parku âeské ·v˘carsko na Kfiinic-
kém námûstí v Krásné Lípû. Zde totiÏ visí nád-
herná díla vytvofiená na‰imi znám˘mi i nezná-
m˘mi, mlad‰ími ãi star‰ími talenty. Probíhá tu
v˘stava jiÏ 5. roãníku v˘tvarné a fotografické
soutûÏe nazvané „Ná‰ Národní park âeské
·v˘carsko“. Dne 27. listopadu byly slavnostnû
vyhlá‰eny vítûzné práce v kulturním domû.
Tyto vítûzné v˘kresy a fotografie si mÛÏete pro-
hlédnout právû v galerii Národního parku.
âeské ·v˘carsko je velmi rozmanitá, kouzelná

a dech beroucí krajina, která nabízí mnoho
námûtÛ a nápadÛ k jejímu ztvárnûní. Tato v˘-
stava potrvá aÏ do 14. ledna roku 2005. Do té
doby si tu mÛÏete v klidu vychutnat pfiíjemnou
atmosféru a teplo, které na Vás d˘chne z kaÏ-
dého dílka, které bylo tvofieno s nad‰ením
a touhou po co nejlep‰ím v˘sledku.

Barbora La‰tÛvková,
www.ceskesvycarsko.cz

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu
probûhne v pondûlí 27. 12. 2004 ve Vlãí
Hofie a v Zahradách a ve ãtvrtek 30. 12.
2004 v Krásné Lípû.

Z dÛvodÛ pfiestupného roku a v zájmu
zachování svozov˘ch period probûhne
pfií‰tí svoz separovaného odpadu v pon-
dûlí 3. 1. 2005 na Vlãí Hofie a v Zahradách
a ve ãtvrtek 6. 1. 2005 v Krásné Lípû.

Dal‰í svozy budou následovat s tradiãní
ãtrnáctidenní periodou - 20. 1., 3. 2., 
17. 2., atd.

UpozorÀujeme obãany, Ïe i nadále je
moÏné pfiipojení nemovitostí na spla‰ko-
vou kanalizaci prozatím pouze na trase
kanalizaãní stoky A + AA – t.j.:

Krásn˘ Buk, Kyjovská (od Kr. Buku po Fibi-
chovo údolí), âelakovského, Kyjovská (od
rest. Slávie k námûstí), námûstí, Pivovarská
a Nemocniãní. 

Pfiipojení mÛÏe b˘t provedeno pouze na
základû souhlasu SãVK (podmínky byly jiÏ
zvefiejnûny ve Vik˘fii), projektové doku-
mentace ing. Zahradníka a vydaného sta-
vebního povolení.

OSTATNÍ âÁSTI KANALIZACE DOPOSUD
NEJSOU V PROVOZU A NELZE SE NA Nù
P¤IPOJIT! POKUD TOTO JIÎ NùKTE¤Í
OBâANÉ UâINILI, VYZ¯VÁME JE
K OKAMÎITÉMU ZRU·ENÍ TOHOTO
NAPOJENÍ.

Ve‰keré dal‰í informace v této vûci Vám
podá: p. Mládek, mistr kanalizace Varns-
dorf, telefon 412 370 776, 724 113 040.

Podmínky pro napojení ze strany SãVK
budou opûtovnû zvefiejnûny v dal‰ím ãísle
Vik˘fie a souãasnû na v˘vûsce.

Odbor v˘stavby

Svoz separova-
ného odpadu

Sbûrn˘ dvÛrSbûrn˘ dvÛr

Mûsto Krásná Lípa má pro zimní údrÏbu míst-
ních komunikací zpracovan˘ a zastupitel-
stvem mûsta schválen˘ plán údrÏby místních
komunikací. Tento plán specifikuje pofiadí,
a jak˘m zpÛsobem jsou místní komunikace
cca 70 km udrÏovány. Ulice jsou rozdûleny do
ãtyfi skupin podle dÛleÏitosti. První v pofiadí jsou
udrÏovány komunikace zafiazené do prvního
stupnû, poté následují komunikace ve dru-
hém a tfietím stupni. Místní komunikace zafia-
zené do ãtvrtého stupnû se v zimû neudrÏují.
Naposledy, podle aktuální situace, se vûnu-
jeme ostatním komunikacím a jin˘m plochám
jako jsou parkovi‰tû a odstavné plochy. Cel˘
plán vãetnû grafického znázornûní je k na-
hlédnutí v kanceláfii technick˘ch sluÏeb
a v podatelnû MûÚ.

Na‰í snahou je reagovat na zmûny sjízdnosti,
snûÏení ãi tvorbu náledí s co nejkrat‰í prodle-
vou, ale vzhledem k technick˘m moÏnostem,
nemÛÏeme b˘t v‰ude a hned. ZároveÀ je po-
tfieba rozli‰ovat, Ïe údrÏbu hlavních komunikací
ve mûstû, PraÏská, Rumburská, Doubická, Sme-
tanova ãi Kyjovská ulice zaji‰Èuje Správa
a údrÏba silnic Ústeckého kraje. BohuÏel ãast˘m
jevem je, Ïe úklid snûhu na místních komunikací
jiÏ probíhá a krajské jsou je‰tû neuklizeny.

V pfiípadû problémÛ se sjízdností komunikací
se obracejte pfiímo na odbor technick˘ch 
sluÏeb MûÚ – p. BartoÀ, pí. Kamberská, tel. 
412 383 343 (do 31. 12. 2004), 412 354 848 (od 
1. 1. 2005), nebo 777 036 828.

Pavel BartoÀ, 
vedoucí odboru technick˘ch sluÏeb

Zimní údrÏba komunikací v Krásné Lípû

Pfiipojování na kanalizaci – upozornûní obãanÛm.



Rada mûsta schválila nov˘ organizaãní fiád
mûstského úfiadu. Zmûny, které jsou v nûm ob-
saÏeny, reagují na probíhající reformu vefiejné
správy, pfiesuny nûkter˘ch kompetencí mezi
úfiady na rÛzn˘ch stupních, mûnící se zákonné
podmínky a v neposlední fiadû na zmûny míst-
ních podmínek a poÏadavkÛ. Pfiedpoklá-
dáme, Ïe na jeho základû dojde ke zkvalit-
nûní a zefektivnûní jeho ãinnosti. 

V praktickém pohledu se zmûna dotkne pfie-
dev‰ím nájemníkÛ bytÛ a nebytov˘ch prostor
mûsta. Stávající odbor správy majetku mûsta
(dfiíve „byÈák“) zaniká a podstatná ãást v˘-
konu jeho ãinnosti – údrÏba - se pfiesouvá na

odbor technick˘ch sluÏeb. Jedná se pfiede-
v‰ím o bûÏnou údrÏbu bytÛ a objektÛ. 

Správa a nakládání s majetkem mûsta se
stane souãástí náplnû novû vznikajícího od-
boru majetkového a civilnû-správního. Odbor
vnitfiní správy bude zru‰en. Ve‰keré jeho ãin-
nosti budou vykonávány jin˘mi odbory, kan-
celáfií tajemníka a kanceláfií místostarosty.

Pokud jde o poãet pracovníkÛ úfiadu, zÛstává
zachován a je jiÏ od roku 1994 na stejné úrovni.

V následující tabulce na stranû 4 (s platností
od 1. 1. 2005) jsou uvedena nová telefonní
ãísla úfiadu s charakteristikou ãinnosti. 

Jan Koláfi
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RÛzné
• 23. listopadu je uzávûrka Ïádostí o do-
tace od Ústeckého kraje z programu „Vol-
noãasové aktivity dûtí a mládeÏe“ a „Sport
pro v‰echny“. Îádat lze o dotaci min.
50000,- Kã. Pravidla lze získat na internetu.
• Oprava z Vik˘fie 242: Vá‰ prÛvodce kdyÏ
… Îádáte o obãansk˘ prÛkaz.
Obãansk˘ prÛkaz vyhotoví do 30 dnÛ
(chybnû bylo uvedeno do 3 dnÛ).
• Trest si lidé odpracovali v technick˘ch
sluÏbách. V souãasné dobû zamûstnávají
krásnolipské technické sluÏby pouze tfiináct
stál˘ch pracovníkÛ. Jejich poãet se ale
v sezónû roz‰ifiuje o dal‰ích zhruba pûtatfii-
cet pracovníkÛ zamûstnan˘ch v rámci ve-
fiejnû prospû‰n˘ch prací a podle potfieb se
snaÏí umoÏnit zdej‰ím lidem i v˘kon alterna-
tivního trestu uloÏen˘ soudem. V leto‰ním
roce si tu dva tisíce sto ãtyfiicet hodin trestu
odpracovalo ‰esti lidí.
• Co stojí v˘bûr z bankomatÛ ve mûstû.
Jednou z nejrychlej‰ích a nejpohodlnûj‰ích
cest jak se dostat ke sv˘m penûzÛm je vyu-
Ïít sluÏeb bankomatu. JenÏe jakou ãástku
vybrat? A kolik spolkne bankomat? Ve srov-
nání s v˘bûrem penûz na pfiepáÏce jde
o pomûrnû snadn˘ a rychl˘ zpÛsob, jak ob-
starat chybûjící finanãní prostfiedky. Mnozí
z nás se nad tím ani nepozastaví, ale uváÏli-
v˘m vyuÏíváním bankomatov˘ch sluÏeb
mÛÏete u‰etfiit nûkolik desítek korun mû-
síãnû. Poplatky za v˘bûr z bankomatu se
u jednotliv˘ch subjektÛ mohou znaãnû li‰it.
Drtivá vût‰ina z nich v‰ak zv˘hodÀuje svoji
domácí síÈ bankomatÛ pfied pfiístroji konku-
renãními. Jedin˘ v˘bûr z cizí sítû mÛÏe pfiijít
fiádovû na desítky korun. TakÏe základem
jak u‰etfiit, je vyuÏívat v˘hradnû sluÏeb ban-
komatÛ stejné banky, která vydala va‰i pla-
tební kartu. Ov‰em ãasté v˘bûry po mal˘ch
ãástkách mÛÏe i v „domácí“ bankomatové
síti mûsíãnû pfiedstavovat docela slu‰nou
sumu. Nejrozumnûj‰ím a nejãastûj‰ím dopo-
ruãením odborníkÛ b˘vá sníÏit poãet v˘bûrÛ
na minimum, tj. uskuteãnit pouze jeden aÏ
dvû náv‰tûvy skfiínûk s penûzi za mûsíc. DÛ-
vodem je skuteãnost, Ïe nûkteré banky zv˘-
hodÀují první dva v˘bûry v mûsíci, které jsou
na rozdíl od dal‰ích v˘bûrÛ levnûj‰í nebo
u nûkter˘ch subjektÛ bezplatné.

Stfieda 5. 1. POLÁRNÍ EXPRES od 17.00 hod
Rodinn˘, poãítaãem animovan˘, pfiíbûh o v˘letu do zemû Santa Clause na severním pólu.

ml. pfiístupno, ãesky mluveno, 100 min., dûti 40 Kã, dospûlí 60 Kã

Pondûlí 10. 1. ANAKONDA: HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ od 18:00 hod
Úãastníky honu na rostlinu, zaruãující sílu a dlouhovûkost, jsou jak vûdci, tak plazi. Kdo-
pak bude rychlej‰í? ml. pfiístupno, 97 min., 60 Kã 

Stfieda 12. 1. CARMEN: DIVOKÁ VÁ·E≈ od 18:00 hod
Pfiepis slavné novely o zhoubné posedlosti dÛstojníka Josého krásnou cikánkou Carmen.

ml. nepfiístupno, 119 min., 60 Kã

Pondûlí 17. 1. SVùT ZÍT¤KA od 18:00 hod
JUDE LAW a GWYNETH PALTROWOVÁ zachraÀují alternativní minulost. Revoluãní filmové
dobrodruÏství jako retro - sci-fi. ml. pfiístupno, 117 min., 60 Kã

KINO Krásná Lípa - leden 05

Plán akcí T-klubu - prosinec 2004 

Zmûny na Mûstském úfiadû

V nedûli 5. prosince byly v praÏském pa-
láci Îofín slavnostnû vyhlá‰eny v˘sledky sou-
tûÏe „Ná‰ kraj 2004“, kterou uspofiádalo vy-
davatelství COT media. Obecnû prospû‰ná
spoleãnost âeské ·v˘carsko obsadila dru-
hou pfiíãku v kategorii Nejlep‰í informaãní
centrum v âR. Celkem se pfiihlásilo 120 sub-
jektÛ. Ocenûní se t˘kalo Informaãního stfie-
diska Národního parku âeské ·v˘carsko
v Krásné Lípû, jednoho ze ãtyfi informaãních
center, které âeské ·v˘carsko o. p. s.
v rámci své ãinnosti provozuje.

Po cenách Nejkrásnûj‰í kniha roku 2003,
Fotografická publikace roku 2004 a Nej-
lep‰í webové stránky roku 2004 je to jiÏ
ãtvrt˘ leto‰ní úspûch spoleãnosti âeské
·v˘carsko. „Toto umístûní vnímám pfiede-
v‰ím jako zásluhu zamûstnancÛ informaã-
ního stfiediska Krásná Lípa, ktefií dokázali
obstát i v tak vysoké konkurenci. ZároveÀ je
to velk˘ závazek do budoucna pro celou
na‰i spoleãnost,“ prohlásil fieditel obecnû

prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko,
Mgr. Marek Mráz, kter˘ cenu osobnû pfie-
vzal. Informaãní stfiediska byla hodnocena
jak podle pracovní doby, tak i jazykov˘ch
znalostí zamûstnancÛ a jejich pfiehledu
o regionu.

Krásnolipské informaãní stfiedisko nabízí
náv‰tûvníkÛm kromû informací o turistic-
k˘ch stezkách, ubytování a stravování i ko-
pírovací sluÏby, vefiejn˘ internet, prodej
map, pohledÛ, publikací a upomínkov˘ch
pfiedmûtÛ. Díky podpofie spoleãnosti Ap-
pian Group a.s., hlavního partnera Národ-
ního parku, byla v leto‰ním roce otevfiena
i galerie, ve které mohli náv‰tûvníci shléd-
nout napfiíklad v˘stavy star˘ch map a foto-
grafií z oblasti âeského ·v˘carska.

Dana ·tefáãková

âeské ·v˘carsko má druhé 
nejlep‰í informaãní stfiedisko v âR

PenûÏní V˘bûr V˘bûr V˘bûr
ústav z vlastního z bankomatÛ z bankomatÛ

bankomatu ostatních bank v zahraniãí
âeská spofiitelna

6,- 25,- + 0,5 % 100,- + 0,5 %
âSOB

5,- 25,- 80,- + 0,5 %
Komerãní banka

5,- 35,- 1%, min. 100,-

18. 12. sobota 13.00: V˘let do bazénu ( drÏitelé zlat˘ch karet mají v˘let zdarma)
23. 12. ãtvrtek: Stolní fotbal po cel˘ den zdarma.
24. 12. pátek: ·tûdr˘ den – v‰echny hry zdarma.
25. 12. sobota 14.00: SoutûÏ v lezení na lezecké stûnû
26. 12. nedûle 14.00: ·tûdr˘ den zvífiat – doplÀování krmelcÛ v okolí K. L.
31. 12. pátek 16.00: Silvestrovská oslava – soutûÏní trojboj dvouãlenn˘ch teamÛ 

(soutûÏe ve stolním fotbalu, stolním tenisu a kuleãníku).
Pozor!!! Vstup do T-klubu pouze pro úãastníky trojboje, uzávûrka pfiihlá‰ek je 30. 12. 

Telefonní ãísla Mûstského
úfiadu Krásná Lípa



Vánoãní koncerty:
26. 12. v 17 hodin se v krásnolipském kos-
tele uskuteãní vánoãní koncert dûãínského
Solidea.
30.12. v kostele v Doubici vystoupí Capella
Adjuvantes

V˘stava BetlémÛ:
AÏ do 2. února je v rumburském muzeu k vi-
dûní v˘stava BetlémÛ. Rumburské muzeum
má otevfieno vÏdy od stfiedy do nedûle
mezi 9 a 15 hodinou.
Îiv˘ Betlém. V nedûli 26. 12. ve 14 hodin
bude na Dobrovského námûstí v Rumburku
k vidûní scenérie z narození JeÏí‰ka s Ïiv˘mi

zvífiátky. Pfiístupn˘ bude i Betlém v kostele
sv. Bartolomûje.
Adventní koncert. Dûtsk˘ pûveck˘ sbor ·e-
nováãek vystoupí ve stfiedu 22.12. v 17.30
v kostele sv. Vavfiince v Rumburku. V pro-
gramu kromû tradiãních vánoãních koled
zazní i skladby A. Tuãapského, V. Javory, E.
Walthera, J. Vomáãky a dal‰ích.

Koneãnû je tu ãas Vánoc. KdyÏ pominu
ten pfiedvánoãní shon, kter˘ je vidût v‰ude
kolem nás, a pfiehlíÏím své Ïenské pudy ‰í-
lenû uklízet cel˘ byt, tak právû tento ãas je
nejhezãí v celém roce. Zastavte se na
chvilku a vnímejte tu krásu. Ta krása je nejen
cítit z oken, kdyÏ maminky peãou vánoãní
cukroví, ale je vidût i v oãích na‰ich ratolestí,
které záfií nedoãkavostí a pfiekvapením, zda
i za jejich okny poletí ten JeÏí‰ek a nezapo-
mene na nû s nadílkou dárkÛ. Dennû se se
svojí dcerou díváme do rozzáfien˘ch oken
a obdivujeme v‰echna ta vánoãní svût˘lka.
Dennû se tû‰íme, aÏ se setmí a opût bu-
deme moci obdivovat vyzdobená vánoãní

okna a domy. Svût˘lka v oknech, na tera-
sách a zahradách vystfiídala venkovní kvûti-
novou v˘zdobu na‰ich obydlí a jako by po-
bízela k vyhlá‰ení soutûÏe o „nejhezãí
vánoãní v˘zdobu“. A vûfite, Ïe v Krásné Lípû
by bylo z ãeho vybírat. Opravdu opût
krásná Krásná Lípa. Ale asi nejhezãím svítí-
cím domem je dÛm viditeln˘ z Varnsdorfské
ulice. Je m˘m favoritem ãíslo jedna a vûfite,
Ïe ho nepfiehlédnete. Je jako z pohádky.
Osobnû doporuãuji, abyste vzali své ratolesti
a drahé poloviãky a pro‰li se Krásnou Lípou
kfiíÏem kráÏem. Zapomenete na shon a uvi-
díte, jak je ten svût kolem nás krásn˘. 

Romana Mácová

VáÏení obãané,
|pfii nákupu v obchodû „V‰e za 39,-“

mû nebylo umoÏnûno vyzkou‰et si zboÏí –
pr˘ prodavaãky dostaly pfiísn˘ zákaz.
Pfied tím to ‰lo a teì ne – pr˘ není kde. 

Nenechte se oklamat, neboÈ jsem oka-
mÏitû napsala na poboãku „Spoleãnost
Group, a.s., Unho‰È“ a do 4 dnÛ pfii‰la od-
povûì z vedení: „I kdyÏ nejsou kabinky
z nedostatku prostoru, tak si mÛÏete zboÏí
vyzkou‰et pfiímo na prodejnû a personál
vám musí vyhovût.“ Ujistili mû, Ïe zamûst-
nankynû budou fiádnû pokárány. Proto
choìte nadále v pohodû nakupovat!

Dana Bencová, Chfiibská

V sobotu 27. listopadu se v Ostravû konalo
mistrovství âeské republiky mlad‰ích ÏákÛ a Ïá-
kyÀ v zápase ve volném stylu. Na základû v˘-
sledkÛ v oblastních pfieborech se z Krásné Lípy
kvalifikovalo devût mlad˘ch zápasníkÛ, ãtyfii
chlapci a pût dûvãat, coÏ je neãekan˘ ús-
pûch.

Sto ãtyfiicet osm, to je poãet nejlep‰ích mla-
d˘ch zápasníkÛ a zápasnic z celé âR, které se
tohoto mistrovství v zápase ve volném stylu zú-
ãastnilo. V˘pravû osmi zápasníkÛ z Krásné Lípy
se pfiíli‰né ambice na úspûch mezi mládeÏnic-
k˘mi stfiedisky a velkokluby z Prahy, Plznû, Cho-
mutova, Brna, Hradce Králové a Ostravy ne-
dávaly. âím více byli na‰i chlapci a dûvãata
podceÀováni, o to v˘raznûj‰ích úspûchÛ do-
sáhli. Sedm medailí a jedno ãtvrté místo.
27 kg - Jony Rudolf – stfiíbrná medaile. V nej-
lehãí hmotnostní kategorii se Ruda od oblast-
ního pfieboru v˘raznû zlep‰oval. Pfiesto se se
stfiíbrem nepoãítalo. Ruda podal zodpovûdn˘
a precizní v˘kon. 
35 kg - Îitník Zbynûk – stfiíbrná medaile.
U ZbyÀka se vzhledem k tomu, Ïe v této vû-
kové kategorii konãí, tak trochu s medailí poãí-
talo. Pfiesto za pfiedveden˘ v˘kon a k zisku me-
daile mu lze jedinû gratulovat. 
35 kg - Ruzso Jan – ãtvrté místo. Honzík je prv-
ním rokem v kategorii mlad‰ích ÏákÛ. Jeho po-

stup ze skupiny pfies repasáÏ aÏ do finále o tfietí
a ãtvrté místo bylo pfiímo ‰okující. Honzík je sku-
teãn˘m pfiíslibem v zápase do budoucna. 
35 kg - Durmanová Krist˘na – zlatá medaile. Po
cel˘ rok, a to jak na domácích tak i na zahra-
niãních turnajích podávala Krista vynikající v˘-
kony. S medailí se u ní poãítalo. Zlatá medaile
Kristû slu‰í. 
37 kg - Durmanová Leona – stfiíbrná medaile.
Na oblastních pfieborech si Leona druh˘m mís-
tem vybojovala právo startu na mistrovství âR
v Ostravû. Leona je prvním rokem v kategorii
mlad‰ích ÏákyÀ. Do Ostravy jela více ménû na
zku‰enou. Za pfiedveden˘ v˘kon by se nemu-
sely stydût mnohem star‰í a zku‰enûj‰í závod-
nice. V boji o zlato podlehla o pouhé ãtyfii
body závodnici z Brna. Leona byla víc jak vyni-
kající. 
40 kg - Petrová Michaela – stfiíbrná medaile.
Mí‰a patfií v tomto kolektivu mezi ty zku‰enûj‰í
a dá se fiíci, Ïe právû u ní jsme s ãeln˘m umístû-
ním poãítali. Zápasila s pfiehledem a velice
dobfie. Prohrála aÏ ve finále se suverénní Nová-
kovou a to je‰tû po velkém boji pouze na
body. ZaslouÏenû získala stfiíbro. 
44 kg - BartoÀová ·árka – stfiíbrná medaile.
V nejvíce komplikované hmotnostní kategorii,
kde do posledního utkání nebylo moÏné urãit
závodnice na 1. – 5. místû. ·árka fantasticky

zabojovala. PfiestoÏe byla na prvním mistrovství
a má nejmen‰í zku‰enosti, byla nejvût‰ím pfie-
kvapením. ·árko, byla jsi dobrá – gratulujeme. 
62 kg - Durmanová Naìa – stfiíbrná medaile.
Po cel˘ rok podávala stabilní v˘kony, a proto
zisk medaile byl pro ni povinností. Stfiíbrná me-
daile je krásná, pfiesto v pfiípadû Nadi leze mlu-
vit tak trochu o neúspûchu. V boji o zlato pro-
hrála se závodnicí, kterou bûhem roku
nûkolikráte porazila. Zlato by Nadû slu‰elo
mnohem více.

Zápasníci a zápasnice dûkují. Mistrovství
âeské republiky v Ostravû se konalo na vlastní
náklady závodníkÛ nebo vysílajících sloÏek. Ná-
klady na cestovné, ubytování a startovné ãinily
v na‰em pfiípadû takfika 10.000,- Kã. Dûkují
sponzorÛm, ktefií sv˘mi finanãními pfiíspûvky
umoÏnili start tûmto mlad˘m sportovcÛm na
tomto Mistrovství, ãímÏ se nepfiímo podílejí na
neuvûfiitelném úspûchu a zisku medailí. Je‰tû
jednou dûkujeme. 

Upfiímn˘ dík patfií firmám: Kámen a ztvárnûní
s.r.o., Color Tex s.r.o., Diosna s.r.o. Dûkujeme
i radû a zastupitelstvu mûsta Krásná Lípa. Ne-
jen za Ostravu, ale za celoroãní pomoc. Kluci
a dûvãata v‰em uveden˘m sponzorÛm dûkují
sv˘m umístûním a sv˘mi medailemi. ZároveÀ
pfiejí v‰em do roku 2005 hodnû zdraví, pevné
nervy a hodnû pracovních úspûchÛ. 

Pronajmu 
v centru Krásné Lípy

- garáÏ
- halu 200 m2

- dílny 150 m2

Tel.: 777 291 400

Inzerce
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Na‰e vánoãní mûsto

Neuvûfiiteln˘ úspûch - 7 medailí a jedno ãtvrté místo

Pozvánky

V konkurenci 65 Ïádostí o velké dotace
z Evropsk˘ch fondÛ a státního rozpoãtu na
národní úrovni bylo v prvním kole  vybráno
pût velk˘ investiãních projektÛ s náklady nad
100 mil.Kã a pût projektÛ neinvestiãních (pro-
pagaãních). A to z celé âR. 

âeské ·v˘carsko a Krásná Lípa  mûla
v obou z tûchto skupin své zastoupení. 

Projekt mûsta Krásná Lípa „Centrum NP
âeské ·v˘carsko I“ podle posledních infor-

mací z Prahy získal v hodnocení  nejvíce
bodÛ, je na prvním místû a byl vybrán. 

I druh˘ ná‰ projekt, kter˘ podávala Obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko – 
Propagaãní kampaÀ âeského ·v˘carska byl
vybrán v kategorii neinvestiãních projektÛ. 

Snad se tyto informace potvrdí a velk˘ 
úspûch se bude konat. Více se dozvíte pfií‰tû.

Jsme na zaãátku nové doby. Nová vize –
Centrum âeského ·v˘carska. Z. Linhart

Úspûch projektÛ âeského ·v˘carska



I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Byt
Usnesení RM ã. 48 – 01
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy na byt ã. 7,
Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa mezi mûstem
Krásná Lípa a Václavem Macou, bytem Nemocniãní
1072/36, Krásná Lípa dohodou ke dni 10. 12. 2004.

Usnesení RM ã. 48 – 02
RM schvaluje na základû v˘sledku v˘bûrového fiízení
prodej práva k uÏívání bytu za nejvy‰‰í nabídnutou
cenu 46.800,- Kã a pronájem bytu ã. 7, Nemocniãní
1072/36, Krásná Lípa Pavlu BartoÀovi, bytem K. Svûtlé
3020, Varnsdorf od 10. 12. 2004 za tûchto podmínek:
1. zachovat právo uÏívání bytu Václavu Macovi, by-
tem Nemocniãní 1072/36 za podmínek vypl˘vajících z
nájemní smlouvy ze dne 6. 8. 1971, na byt ã. 7, Ne-
mocniãní 1072/36 uzavfienou mezi mûstem Krásná
Lípa a Václavem Mácou, bytem Nemocniãní
1072/36, Krásná Lípa do doby, neÏ se pfiestûhuje do
domu s peãovatelskou sluÏbou, nejdéle v‰ak do 30. 6.
2006,
2. nájemce se stane ãlenem druÏstva OSBD Dûãín,
3. nájemce uhradí ãlensk˘ podíl druÏstvu OSBD Dûãín
do 10. 12. 2004,
4. nájemce pfii podpisu smlouvy uhradí rozdíl mezi
kupní cenou a ãlensk˘m podílem druÏstvu
5. nájemce se zavazuje pfii podpisu nájemní smlouvy
uzavfiít podnájemní smlouvu s Václavem Macou, by-
tem Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa na dobu urãi-
tou od 10. 12. 2004 do 30. 6. 2006.

Usnesení RM ã. 48 – 03
RM schvaluje Pavlu BartoÀovi podnájem bytu ã. 7,
Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa pro Václava Macu,
bytem Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa.

II. DO·LÁ PO·TA
Usnesení RM ã. 48 – 04
RM schvaluje pronájem bytu ã. 1 Kfiinické nám. 255/5,
Krásná Lípa v tomto pofiadí:
1) Vrtílková Jarmila, bytem Dvofiákova 698/1, Jifiíkov
2) Sommerová Klára, bytem Dobrovského 367/16,
Rumburk
3) Navrátilová Martina, bytem Chfiibská 110
Pfiípadné opravy a úpravy si nájemník provede na
vlastní náklady.

Usnesení ZM ã. 13 – 01
ZM bere na vûdomí zprávu o plnûní úkolÛ 12. zasedání ZM.

Usnesení ZM ã. 13 – 02
ZM schvaluje zprávy v˘borÛ ZM (finanãní, kontrolní), pfied-
loÏené pfiedsedy v˘borÛ Jifiím ·ediv˘m a Josefem My‰á-
kem a ukládá RM:
1. Informovat fyzické a právnické osoby o povinnosti od-
vádût místní poplatky
2. Provádût fyzické kontroly na dodrÏování vyhlá‰ek
mûsta. 
3. Dokonãit pasportizaci objektÛ mûsta.
4. V evidenci úkolÛ vyplívajících z pfiipomínek a interpe-
lací ZM a následnû úkolovan˘ch RM stanovit termíny pro
plnûní jednotliv˘ch úkolÛ. 

Usnesení ZM ã. 13 – 03
ZM ukládá kontrolnímu v˘boru provést kontroly:
1. Pfiidûlování bytÛ.
2. Kontrola plnûní úkolÛ pfiijat˘ch na základû kontrolních
akcí kontrolního v˘boru.
3. Kontrola organizace a fiízení kulturních zafiízení mûsta.

Usnesení ZM ã. 13 – 04
ZM bere na vûdomí zprávu o ãinnosti Správy majetku
mûsta, pfiedloÏenou vedoucím odboru Karlem Homol-
kou bez pfiipomínek.

Usnesení ZM ã. 13 – 05
ZM bere na vûdomí zprávu o ãinnosti Technick˘ch slu-

Ïeb, pfiedloÏenou vedoucím odboru Pavlem Bartonûm
bez pfiipomínek

Usnesení ZM ã. 13 – 06
ZM schvaluje prodej st.p.ã. 119 o v˘mûfie 82 m2 a p.p.ã.
543 o v˘mûfie 291 m2, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zfií-
zení zahrady Jitce Kleãkové, bytem Doksy, Lesní 567
a Alenû Dlouhé, bytem Nov˘ Bor, JabloÀová 1509 za
cenu 9.325,- Kã za podmínky, Ïe Ïadatelé souãasnû od-
koupí p.p.ã 545/1 o v˘mûfie 746 m2 za cenu 44.480,- Kã,
k.ú. Krásn˘ Buk. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prode-
jem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 07
ZM schvaluje prodej celé p.p.ã. 567, k.ú. Vlãí Hora za
úãelem zfiízení zahrady Josefu Malíkovi, bytem Praha 6,
Súdánská 595 za cenu 20,- Kã/m2 do základní v˘mûry
a nad základní v˘mûru 40,- Kã/m2 za podmínky uhrazení
závazkÛ vÛãi mûstu. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 08
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 2527/1 o v˘mûfie cca
1500 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby rodinného
domu Radku a Jitce Hlinkov˘m, bytem Krásná Lípa, Sme-
tanova 2 za cenu 15,- Kã/m2 do základní v˘mûry a nad
základní v˘mûru 30,- Kã/m2. Prodej bude realizován
podle § 2 odst. 8 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání ne-
movitostí ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 09
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 2796, k.ú. Krásná Lípa dle
pfiedloÏeného návrhu firmû NOVIA s.r.o. Krásná Lípa, Bez-
ruãova 1 za cenu 50,- Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vy-
pracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP
a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰-
keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 10
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 09-15/2004 ze dne 19.2.2004 o pro-
deji p.p.ã. 57/8 a p.p.ã. 57/11, k.ú. Krásná Lípa firmû
NOVIA s.r.o. Krásná Lípa.

Usnesení ZM ã. 13 – 11
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 57/8 o v˘mûfie 2064 m2, k.ú.
Krásná Lípa firmû NOVIA FASHION s.r.o. Krásná Lípa za
cenu 63.157,- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s pro-
dejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 12
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 57/11 o v˘mûfie 952 m2, k.ú.
Krásná Lípa firmû NOVIA s.r.o. Krásná Lípa za cenu
17.800,- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 13
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 157/3, k.ú. Zahrady dle
pfiedloÏeného návrhu za úãelem zfiízení zahrady Zdenû
Havlíãkové, bytem Krásná Lípa, Zahrady 75. Cena bude
urãena na základû geometrického plánu pfiíslu‰n˘m po-
dílem z celkové ceny jednotliv˘ch náleÏitostí (v˘mûra,
plot, porosty, studna atp.) dle znaleckého posudku. Geo-
metrick˘ plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ
odboru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby
a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spo-
jené.

Usnesení ZM ã. 13 – 14
ZM schvaluje pronájem a následn˘ prodej ãásti p.p.ã.
157/3, k.ú. Zahrady dle pfiedloÏeného návrhu Jifiímu Po-
kornému, bytem Rumburk, SNP 156/6 za tûchto podmí-
nek:
1. prodej uvedeného pozemku je podmínûn odkoupe-
ním objektu ãp. 95, Zahrady
2. budoucí kupní cena bude urãena na základû geome-
trického plánu pfiíslu‰n˘m podílem
z celkové ceny jednotliv˘ch náleÏitostí (v˘mûra, porosty,
plot, studna atp.) dle znaleckého posudku
3. kupní cena bude uhrazena pfii podpisu smlouvy o bu-
doucí smlouvû kupní s termínem plnûní do 31. 12. 2011
4. kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené

Usnesení ZM ã. 13 – 15
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 464/4 o v˘mûfie 232 m2, k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady RNDr. Ivanû Prey-
ové, bytem Krásná Lípa, Dvofiákova 10/42 za cenu
15.190,- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 16
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 128/2 o v˘mûfie 107 m2,a ãásti
p.p.ã. 2746/10 dle pfiedloÏeného návrhu, v‰e k.ú. Krásná
Lípa za úãelem zfiízení zahrady AlÏbûtû a Ladislavu Jurá‰-
kov˘m, bytem Krásná Lípa, Kyjovská 51 za cenu 20,-
Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 30,-

Kã/m2 za podmínky, Ïe Ïadatelé souãasnû odkoupí
p.p.ã. 128/1 o v˘mûfie 22 m2, k.ú. Krásná Lípa. Geome-
trick˘ 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. ZM
neschvaluje prodej p.p.ã. 130/2 o v˘mûfie 67 m2 , p.p.ã.
131/2 o v˘mûfie 22 m2. 

Usnesení ZM ã. 13 – 17
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 665 o v˘mûfie 190 m2,
k.ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem zfiízení zahrady Jaro-
slavu a Evû Fialov˘m, bytem Krásná Lípa, Kyjov 11 za
cenu 5.700,- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prode-
jem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 18
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 1561/1 o v˘mûfie 254 m2, k.ú.
Vlãí Hora za úãelem zfiízení zahrady Vítûzslavu Fritschemu,
bytem Krásná Lípa, SnûÏná 28 za cenu 11.430,- Kã za
podmínky, Ïe Ïadatel souãasnû odkoupí p.p.ã. 1207/1
o v˘mûfie 539 m2, k.ú. Vlãí Hora. za cenu 24.255,- Kã. Ku-
pující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 19
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 1962/5 o v˘mûfie 738 m2

a p.p.ã. 1962/6 o v˘mûfie 519 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãe-
lem v˘stavby rodinného domu Karlu a Lucii Homolko-
v˘m, bytem Krásná Lípa, Nemocniãní 1149/12a za cenu
25.710,- Kã. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 8 Po-
stupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví
mûsta Krásná Lípa. Kupující uhradí ve‰keré náklady s pro-
dejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 20
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 1956/3 o v˘mûfie 1122 m2, k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Vlastû Skfiivanové,
bytem Krásná Lípa, KfiiÏíkova 918 za cenu 25.800,- Kã. Ku-
pující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 21
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 1057/5 o v˘mûfie 721 m2, k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Markétû Chudo-
bové, bytem Krásná Lípa, Dvofiákova 24/2 za cenu
11.610,- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 22
ZM na základû orientaãního vyt˘ãení schvaluje prodej
pouze ãásti p.p.ã. 1600/3, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfií-
zení zahrady Ing. Jaroslavu Beránkovi, bytem Ústí nad La-
bem, AneÏky âeské 31 za cenu 20,- Kã/m2. âást uvede-
ného pozemku tvofiící souãást místní komunikace zÛstává
v majetku mûsta. Geometrick˘ plán bude vypracován
za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schválen
odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 23
ZM schvaluje odkoupení ãásti p.p.ã. 76/3, k.ú. Vlãí Hora
dle pfiedloÏeného návrhu za cenu 20,- Kã/m2 od ZdeÀka
a Daniely Karbusick˘ch, bytem Krásná Lípa, Vlãí Hora 45
z dÛvodu zaji‰tûní pfiístupu ke kapli.

Usnesení ZM ã. 13 – 24
ZM schvaluje odkoupení pozemkÛ p.p.ã. 2158/1 o v˘-
mûfie 56275 m2 a p.p.ã. 1844/7 o v˘mûfie 3612 m2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa od PF âR Dûãín. 

Usnesení ZM ã. 13 – 25
ZM schvaluje bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ od PF âR
Dûãín urãené dle ÚPD k zastavûní vefiejnû prospû‰nou
stavbou (VPS) nebo k realizaci zelenû:
k.ú. Krásná Lípa 
p.p.ã. 2393/5 k.ú. Krásná Lípa VPS, zeleÀ
p.p.ã. 1791/2 k.ú. Krásná Lípa zeleÀ
p.p.ã. 2692/3 k.ú. Krásná Lípa VPS (ãást)
p.p.ã. 2615/5 k.ú. Krásná Lípa VPS (ãást)
p.p.ã. 2666/1 k.ú. Krásná Lípa VPS (ãást)
p.p.ã. 77/1 k.ú. Vlãí Hora VPS

Usnesení ZM ã. 13 – 26
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 297 o v˘mûfie 159 m2, k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Zuzanû Hejdu-
kové, bytem Krásná Lípa, Bendlova 9 a Libu‰i Steckerové,
bytem Krásná Lípa, Rooseveltova 7 za cenu 3.975,- Kã.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené. 

Usnesení ZM ã. 13 – 27
ZM neschvaluje prodej p.p.ã 2981 o v˘mûfie 68 m2, k.ú.
Krásná Lípa Zuzanû Hejdukové, bytem Krásná Lípa,
Bendlova 9 a Libu‰i Steckerové, bytem Krásná Lípa, Roo-
seveltova 7 z dÛvodu zachování pozemku pro potfieby
mûsta.

Usnesení ZM ã. 13 – 28
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 180/2 o v˘mûfie cca
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200 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Stani-
slavu a Marii DoleÏalov˘m, bytem Krásná Lípa, Tylova
301/6 za cenu 20,- Kã/m2 do základní v˘mûry a nad zá-
kladní v˘mûru 40,- Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypra-
cován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP
a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰-
keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 29
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 3008/1, k.ú Krásná
Lípa Stanislavu a Marii DoleÏalov˘m, bytem Krásná Lípa,
Tylova 301/6 z dÛvodu zachování pozemku pro potfieby
mûsta.

Usnesení ZM ã. 13 – 30
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 258/1 o v˘mûfie cca
200 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Janû
Brettové a Zoltánu Czabanovi, oba bytem Krásná Lípa,
KfiiÏíkova 552/10 za cenu 20,- Kã/m2 do základní v˘mûry
a nad základní v˘mûru 40,- Kã/m2. Geometrick˘ plán
bude vypracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby
a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 31
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 1937/10, k.ú. Krásná
Lípa Janû Brettové a Zoltánu Czabanovi, oba bytem
Krásná Lípa, KfiiÏíkova 552/10 z dÛvodu nevhodného dû-
lení pozemku.

Usnesení ZM ã. 13 – 32
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 172, k.ú. Krásn˘ Buk
a schvaluje prodej pouze celé p.p.ã. 172 o v˘mûfie
1327 m2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zfiízení zahrady Mar-
tinu Holcovi, bytem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 65 za cenu
30.230,- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 33
ZM schvaluje pronájem a následn˘ prodej ãásti p.p.ã.
49/1, k.ú. Zahrady dle pfiedloÏeného návrhu Marcele Po-
korné, bytem âeská Lípa, Na V˘sluní 2636 za tûchto pod-
mínek:
1. prodej uvedeného pozemku je podmínûn odkoupe-
ním objektu ãp. 5, Zahrady
2. budoucí kupní cena bude urãena na základû geome-
trického plánu pfiíslu‰n˘m podílem 
z celkové ceny jednotliv˘ch náleÏitostí (v˘mûra, porosty,
plot atp.) dle znaleckého posudku
3. kupní cena bude uhrazena pfii podpisu smlouvy o bu-
doucí smlouvû kupní s termínem plnûní do 31. 12. 2011
4. kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené

Usnesení ZM ã. 13 – 34
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 49/1 o v˘mûfie 1810 m2, k.ú.
Zahrady a schvaluje prodej pouze ãásti p.p.ã. 49/1, k.ú.
Zahrady dle pfiedloÏeného návrhu Reginû Richterové,
bytem Krásná Lípa, Zahrady 29 za úãelem zfiízení za-
hrady. Cena bude urãena na základû geometrického
plánu pfiíslu‰n˘m podílem z celkové ceny jednotliv˘ch
náleÏitostí (v˘mûra, plot, porosty atp.) dle znaleckého
posudku. Geometrick˘ plán bude vypracován za úãasti
pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schválen odborem
v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prode-
jem spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 35
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 49/1 o v˘mûfie 1810 m2, k.ú.
Zahrady Ing. Vladimíru Bahníkovi, bytem Varnsdorf, K.
Svûtlé 3022. Îadatel nesplÀuje podmínku § 4 odst. 1. Îa-
dateli bude vrácena záloha kupní ceny ve v˘‰i 19.440,-
Kã a kauce ve v˘‰i 2.000,- Kã.

Usnesení ZM ã. 13 – 36
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 747/1 o v˘mûfie 908 m2, k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Janu a Jaroslavû
Hnutov˘m, bytem Krásná Lípa, Polní 4 z dÛvodu zacho-
vání pozemku pro potfieby mûsta.

Usnesení ZM ã. 13 – 37
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 1137/3, k.ú. Vlãí Hora
Vítûzslavu Fritschemu, bytem Krásná Lípa, SnûÏná 28
z dÛvodu zachování pozemku pro potfieby mûsta.

Usnesení ZM ã. 13 – 38
ZM neschvaluje prodej pozemkÛ:
p.p.ã. 1802/2 1473 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 2972/4 (ãást) cca 80 m2 k.ú. Krásná Lípa 
p.p.ã. 241/1 603 m2 k.ú. Krásná Lípa
a ponechává je pro potfieby mûsta. 

Usnesení ZM ã. 13 – 39
ZM na základû pfiedloÏen˘ch dokladÛ schvaluje vrátit dle
§ 3 odst. 6, písm. A14 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání
nemovitostí ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa (kolaudace

stavby do tfií let) ãástku 9.387,50 Kã za prodej p.p.ã. 685,
k.ú. Krásná Lípa Marii Helmichové, bytem Krásná Lípa,
Doubická 1152/12. a na doporuãení ZM schvaluje uvol-
nûní zb˘vajících 50 % ãástky z dÛvodu administrativních
prÛtahÛ. 

Usnesení ZM ã. 13 – 40
ZM na základû pfiedloÏen˘ch dokladÛ schvaluje dle § 3
odst. 6, písm. A14 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání ne-
movitostí ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa (kolaudace
stavby do dvou let) vyplacení ãástky 24.000,- Kã za pro-
dej p.p.ã.1287/11 a p.p.ã. 1287/30, k.ú. Krásná Lípa (do
v˘‰e základní v˘mûry pozemku) Michalu Holubovi, by-
tem Krásná Lípa, âapkova 1154/26.

Usnesení ZM ã. 13 – 41
ZM pozastavuje vyfiízení Ïádosti Ivana a Jaroslavy Lemo-
nov˘ch, bytem Kladno, SportovcÛ 3029 o odkoupení
ãásti p.p.ã. 602/1, k.ú. Vlãí Hora do doby vyfiízení vûc-
ného bfiemene na odbûr vody ze studny na tomto po-
zemku.

Usnesení ZM ã. 13 – 42
ZM pozastavuje vyfiízení Ïádosti Franti‰ka a Libu‰e KrÛtilo-
v˘ch, bytem Varnsdorf, Nová ulice 2897 odkoupení ãásti
p.p.ã. 602/1 a ãásti p.p.ã. 639/2, k.ú. Vlãí Hora do doby
vyfiízení vûcného bfiemene na odbûr vody ze studny na
p.p.ã. 602/1, k.ú. Vlãí Hora.

Usnesení ZM ã. 13 – 43
ZM schvaluje zfiízení vûcného bfiemene k ãásti p.p.ã.
602/1, k.ú. Vlãí Hora pro odbûr vody ze studny a uloÏení
vodovodního potrubí ve prospûch objektu ãp. 116, Vlãí
Hora, kter˘ je ve vlastnictví Ing. Jifiího Mitery, bytem
Praha, Nad Obcí 1965/26, MUDr. Jitky Kuchafiové, bytem
Liberec, Raspenavská 212, MUDr. Katefiiny Homolkové,
bytem Liberec, Slovanské Údolí 590 a Tomá‰e Homolky,
bytem Ústí nad Labem, Ale‰ova 5825/15 za úplatu ve v˘‰i
1.000,- Kã. . Îadatelé uhradí ve‰keré náklady se zfiízením
vûcného bfiemene spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 44
ZM projednalo Ïádost Paula Zellmana, bytem Praha,
Zborovská 50/497 a schvaluje smûnu pozemkÛ dle pfied-
loÏeného geometrického plánu. Îadatel uhradí ve‰keré
náklady se smûnou spojené.

Usnesení ZM ã. 13 – 45
ZM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû ã. 2003/40/15-107
o uzavfiení budoucí smlouvy o koupi nemovitosti uza-
vfiené se Zuzanou Vafiilovou, bytem Praha 10, âernokos-
telecká 37, kter˘m se prodluÏuje lhÛta v ãl. I odst. 2 o ‰est
mûsícÛ a kter˘m se mûní ãl. IV. odst. 1.

Usnesení ZM ã. 13 – 46
ZM projednalo 2. odvolání BoÏeny Bezchlebové, bytem
Krásná Lípa, Nerudova 21, proti usnesení ZM ã. 11-
07/2004 ze dne 17.6.2004 ve vûci prodeje p.p.ã. 654/6
a p.p.ã. 652/12, k.ú. Krásná Lípa a trvá na pÛvodním
usnesení.

Usnesení ZM ã. 13 – 47
ZM projednalo Ïádost Ing. Richarda a Ing. Kvûtu‰e Nyklo-
v˘ch, bytem Praha 2, Karlovo námûstí 30 a neschvaluje
zfiízení vûcného bfiemene ke st.p.ã. 452/2 a p.p.ã. 690,
v‰e k.ú. Krásná Lípa pro zaji‰tûní pfiístupu a pfiíjezdu k ob-
jektu ãp. 524, Studánecká 23, Krásná Lípa a ukládá RM
fie‰it pfiístup jinou formou. 

Usnesení ZM ã. 13 – 48
ZM schvaluje úpravu Postupu ve vûci prodeje a uÏívání
nemovitostí ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa dle pfiedlo-
Ïeného návrhu a zároveÀ ru‰í usnesení ZM ã. 06-22/2003
ze dne 19.6.2003.

Usnesení ZM ã. 13 – 49
ZM schvaluje kupní smlouvu ã. 2004/31/10-354 na prodej
objektu Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa mezi mûstem
Krásná Lípa a OSBD Dûãín dle pfiedloÏeného návrhu.

Usnesení ZM ã. 13 – 50
ZM schvaluje kupní smlouvu ã. 2004/31/10-355 na prodej
objektÛ Nemocniãní 1062/26, 1063/28, 1065/32 Krásná
Lípa mezi mûstem Krásná Lípa a SBDO PrÛkopník, Varns-
dorf dle pfiedloÏeného návrhu.

Usnesení ZM ã. 13 – 51
ZM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû ã. 04-09-99/Bp ze
dne 12.12.2000 uzavfiené mezi Mûstem Krásná Lípa a Mi-
nisterstvem obrany âR o bezúplatném pfievodu z vlast-
nictví státu.

Usnesení ZM ã. 13 – 52
ZM na základû doporuãení RM schvaluje pfievod práv
a závazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy o uzavfiení budoucí

kupní smlouvy ã. 2003/40/17-066 na bytovou jednotku
Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa, mezi mûstem Krásná
Lípa a Lucií Homolkovou a Karlem Homolkou oba bytem
Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa na Miloslava Dvo-
fiáka, bytem Masarykova 520/36, Krásná Lípa.

Usnesení ZM ã. 13 – 53 
ZM schvaluje Pravidla pro prodej budoucího uÏívacího
práva na byt ã. 7, I. kategorie, 1+1, 36m2 v objektu Ne-
mocniãní 1072/36, Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu.
V pfiípadû nezájmu se stane ãlenem druÏstva OSBD
Dûãín stávající nájemník.

Usnesení ZM ã. 13 – 54
ZM schvaluje 2. rozpoãtové opatfiení rozpoãtu Základní
‰koly Krásná Lípa, okres Dûãín pro rok 2004 dle pfiedloÏe-
ného návrhu. 

Usnesení ZM ã. 13 – 55
ZM schvaluje v souladu s Hlavními zásadami hospodafiení
pfiíspûvkové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa, okres
Dûãín, pfievod finanãních prostfiedkÛ v celkové v˘‰i 9.000,-
Kã z rezervního fondu do investiãního fondu pfiíspûvkové
organizace Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín.

Usnesení ZM ã. 13 – 56
ZM schvaluje nav˘‰ení celkové ãástky urãené na sta-
vební úpravy v suterénu budovy Základní ‰koly Kr.Lípa
z 965.000,- Kã na 1.025.081,- Kã, t.j.60.081,- Kã a její finan-
cování z investiãního fondu pfiíspûvkové organizace Zá-
kladní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín.

Usnesení ZM ã. 13 – 57
ZM schvaluje 4.rozpoãtové opatfiení rozpoãtu mûsta
Krásná Lípa pro rok 2004 v celkové v˘‰i pfiíjmÛ a v˘dajÛ
152.196tis.Kã dle pfiedloÏeného návrhu. 

Usnesení ZM ã. 13 – 58
ZM schvaluje hospodafiení mûsta Krásná Lípa od 1. 1.
2005 dle rozpoãtového provizoria v pfiedloÏeném znûní.

Usnesení ZM ã. 13 – 59
ZM schvaluje pokraãování realizace investic mûsta
a proplácení jednotliv˘ch plateb dle smluvních podmí-
nek a rozpoãtu staveb do schválení rozpoãtu na rok
2005 u investic:
a) V˘stavba kanalizace a âOV
b) Úprava smûrového oblouku u kina
c) V˘stavba 28 BJ (DPS II)
d) Studie potfieb regionu âeského ·v˘carska
e) Informaãní a propagaãní materiály â·
f) Pfiíprava Ïádosti a schválení Projektu Centrum NPâ· I

Usnesení ZM ã. 13 – 60
ZM schvaluje pfiijetí dotací a to:
a) od MMR âR ve v˘‰i 497 tis.Kã na pfiípravu Projektu
Centrum NPâ·
b) od Ústeckého kraje ve v˘‰i 440tis.Kã na pfiípravu pro-
jektu Kanalizace-2.etapa
c) od Ústeckého kraje ve v˘‰i 71tis. Kã na ekologickou v˘-
chovu v Z· a schvaluje pfiíslu‰né smlouvy.

Usnesení ZM ã. 13 – 61
ZM schvaluje OZV ã. 10/2004 vyhlá‰ku, která ru‰í OZV ã.
4/1999 o placení pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu nein-
vestiãních nákladÛ matefisk˘ch ‰kol a druÏin.

Usnesení ZM ã. 13 – 62
ZM schvaluje Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 9/2004 o po-
platku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfie-
pravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀováních komunálních
odpadÛ na území mûsta Krásná Lípa.

Usnesení ZM ã. 13 – 63
ZM bere na vûdomí Organizaãní fiád Mûstského úfiadu
Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu. 

Usnesení ZM ã. 13 – 64
ZM projednalo návrh Ladislava Hájka, bytem Vlãí Hora
160, Krásná Lípa na zmûnu Územního plánu sídelního
útvaru mûsta Krásná Lípa a na doporuãení RM tento ná-
vrh s ohledem na ãasovou a finanãní nároãnost nes-
chvaluje.

Usnesení ZM ã. 13 – 65
ZM neschvaluje zfiízení osadního v˘boru ve Vlãí Hofie
a v Zahradách na základû nedodrÏení podmínek Voleb-
ního fiádu do osadního v˘boru pro mûstské ãásti Vlãí
Hora a Zahrady. 

Usnesení ZM ã. 13 – 66
ZM ukládá radû mûsta zab˘vat se tûmito otázkami, které
vyplynuly z diskuse ãlenÛ ZM:
Irena Jelínková – kvalifikace úfiadníkÛ a zkvalitÀování
práce MûÚ. 


