
Îe byla leto‰ní zima po mnoha stránkách
nároãná, o tom není pochyb. Na stavu silnic
a komunikací, na v‰echny strany z Krásné
Lípy do svûta, se podepsala dvojnásob. Pfie-
dev‰ím úseky do Rumburka a Rybni‰tû jsou
doslova v katastrofálním stavu. O mnoho
lep‰í to není ani v Zahradách a ve smûru na
Studánku.

Starosta mûsta Ing. Zbynûk Linhart o této
skuteãnosti informoval dopisem hejtmana
Ústeckého kraje Ing. Jifiího ·ulce. V‰echny
tyto komunikace jsou majetkem kraje, a tak
dÛraznû poÏadoval urychlenou opravu kri-
tick˘ch úsekÛ, ale pfiedev‰ím pfiijetí tako-
v˘ch koncepãních opatfiení, aby se tato si-
tuace kaÏdoroãnû neopakovala.

ZároveÀ hejtmana upozornil na negativní
stránky odklonu mezinárodní kamionové do-
pravy z hraniãního pfiechodu Cínovec- Al-
tenberg na hraniãní pfiechod v Rumburku.

Zv˘‰en˘ provoz tûÏk˘ch vozidel spolu s dlou-
hodobû nedostateãn˘mi prostfiedky na
údrÏbu silnic jsou hlavními pfiíãinami souãas-
ného stavu. 

Z odpovûdi hejtmana vypl˘vá, Ïe s opra-
vami je i letos poãítáno. V úseku mezi Krás-
nou Lípou a Rumburkem bude provedena
souvislá pokládka Ïiviãného koberce, chybí
v‰ak bliÏ‰í upfiesnûní rozsahu. Ve smûru do
Rybni‰tû se pfiipravuje celoplo‰ná v˘sprava.
Ov‰em na obû akce teprve probíhá v˘bû-
rové fiízení, takÏe se moÏná doãkáme v prÛ-
bûhu kvûtna. To uÏ bude témûfi pÛl roku za
námi a budeme si moci pár mûsícÛ uÏívat
relativnû ménû adrenalinov˘ prÛjezd zmínû-
n˘mi úseky. Kamiony nás v‰ak budou trápit
minimálnû do konce roku, kdy bude obno-
ven provoz na Cínovci a zároveÀ zprovoz-
nûn nov˘ úsek dálnice z Trmic u Ústí nad La-
bem na hranice se SRN. (vik)

2. kvûtna 20063,50 Kã
krásnolipsk˘
pÛlmûsíãník
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Krajské silnice jsou opût
v katastrofálním stavu

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 16. kvûtna

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

¤íká se, Ïe jedna vla‰tovka jaro nedûlá.
KéÏ by to v pfiípadû první nekufiácké res-
taurace v Krásné Lípû nebyla pravda.
Provozovatelé restaurace a penzionu Na
Bûlidle v Krásném Buku se rozhodli jít
„proti proudu“ a ve vzornû zrenovova-
ném objektu vybudovali ãisté prostfiedí,
ve kterém se dá dokonce i d˘chat. Ná-
mitky odpÛrcÛ zákazu koufiení v restaura-
cích, ktefií stra‰í krachy tûchto zafiízení, se
na Bûlidle, stejnû jako ve v‰ech ostatních
pfiípadech ve svûtû, ukázaly smû‰né –
zákazníkÛ naopak pfiib˘vá, protoÏe mnozí
lidé, ktefií nechtûjí zemfiít na rakovinu vi-
nou pasivníhokoufiení nebo po náv‰tûvû
hospÛdky nechtûjí silnû zapáchat, neku-
fiáck˘ penzion cílenû vyhledávají. A to
nemluvím o rodinách s mal˘mi dûtmi,
které dosud v na‰em regionu podobné
zafiízení citelnû postrádaly. Co dodat na
závûr? Doufejme, Ïe první „nekufiácká
vla‰tovka“, penzion Na Bûlidle, „udûlá“
jaro plné následovníkÛ a my v‰ichni se
v restauracích âeského ·v˘carska do-
ãkáme toho, Ïe proti sobû u stolu roze-
známe svého spoleãníka. Zatím si tento
pocit mÛÏeme dopfiát ve stylovém pro-
stfiedí této restaurace a penzionu, tak
hurá a na zdraví (doslova)!

(jf)

První nekufiácká
vla‰tovka je

na svûtû

Za úãasti pamûtníkÛ a v˘znamn˘ch osob-
ností vefiejného Ïivota âR i SRN odhalil vrchní
zemsk˘ a praÏsk˘ rabín Karol Sidón spolu
s na‰ím starostou ZbyÀkem Linhartem pa-
mátník obûtem pochodu smrti v Kyjovském
údolí.

Pochod smrti vy‰el 18. 4. 1945 z koncent-
raãního tábora Schwarzheide u DráÏìan do
Terezína, na jeho poãátku stálo 300 vûzÀÛ,
ale 8. 5. 1945 se osvobození v Terezínû do-
ãkala jen necelá polovina. V Kyjovském
údolí, kam zuboÏen˘ prÛvod dorazil 
23. 4. 1945 odpoledne, bylo stráÏemi SS za-
vraÏdûno osm úãastníkÛ pochodu, ktefií uÏ
nemûli sil pokraãovat.

V úvodním proslovu zdÛraznil jeden
z úãastníkÛ pochodu, Dr. Jifií Franûk, varování
pfied zlehãováním nebo dokonce popíráním
holocaustu. 

Po dal‰ích ãesk˘ch i nûmeck˘ch proslo-
vech a vystoupení krásnolipského pûvec-
kého souboru Lipka se za v‰echny obûti po-
chodu pomodlil rabín Sidón a následovalo
pozvání na radnici do Krásné Lípy. Zde v‰em
pamûtníkÛm pochodu vyslovil uznání sta-

rosta mûsta, kter˘ také v‰em pfiedal kvûtiny
a jako podûkování knihu o lidov˘ch památ-
kách âeského ·v˘carska.

Celé velmi emotivní nedûlní odpoledne
pfiipravila radnice spolu se SdruÏením b˘va-
l˘ch vûzÀÛ koncentraãního tábora Schwarz-
heide, Îidovskou obcí âR, Správou Národ-
ního parku âeské ·v˘carsko a kamenickou
dílnou pana Zorniãky z Rumburku. (jf)

Rabín Sidon odhalil pomník
pochodu smrti

Ve dnech 2. 6. 2006 od
14.00 do 22.00 hodin 

a 3. 6. 2006 od 8.00 do
14.00 hodin se budou 

konat volby do
POSLANECKÉ SNùMOVNY

PARLAMENTU âR 2006.
Zmûna volební místnosti

pro okrsek ã. 5 (dfiíve 
Pharming, a. s. Zahrady)
bude nyní v Nobilis Tilia,

Vlãí Hora 147.
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V˘stava pfiibliÏuje atmosféru
podzemí âeského ·v˘carska

Nejkrásnûj‰í podzemní prostory âeského
·v˘carska, fotografie netop˘rÛ, mÛr a pa-
voukÛ, v˘bavu speleologa, velkoplo‰nou
mapu podzemní ‰toly sv. Jana Evangelisty
v Jifietínû pod Jedlovou, dvoumetrovou imi-
taci ‰toly navozující skuteãnou atmosféru
podzemí a dal‰í zajímavosti pro dûti i do-
spûlé lze spatfiit v Galerii Národního parku
âeské ·v˘carsko na námûstí v Krásné Lípû
od 22. dubna do 31. kvûtna. Tuto jedineã-
nou v˘stavu pod názvem Podzemí âeského
·v˘carska pfiipravila obecnû prospû‰ná spo-
leãnost âeské ·v˘carsko ve spolupráci s âes-
k˘m svazem ochráncÛ pfiírody Tilia a Netop˘r
Varnsdorf. 

V˘stava, která vefiejnosti pfiedstavuje pod-
zemní prostory nejen âeského ·v˘carska, ale
i ·luknovského v˘bûÏku, byla zahájena
v rámci oslav Dne Zemû v Krásné Lípû. „Do-
posud jsme pfieváÏnû v galerii pfiipravovali
v˘stavy z regionu, a to zejména o pfiírodû,

vûcech a ãinnostech, které lze spatfiit nad
povrchem. Tato v˘stava je jedineãná v tom,
Ïe nám umoÏÀuje nahlédnout do tajem-
ného svûta podzemí,“ vysvûtlila Barbora La‰-
tÛvková, koordinátorka infocenter z obecnû
prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko. 

„Kromû faktografick˘ch informací o pod-
zemí âeského ·v˘carska si náv‰tûvníci v˘-
stavy mohou pfieãíst i poutavé povûsti váÏící
se k nûkter˘m ‰tolám,“ upozornil jeden
z hlavních organizátorÛ v˘stavy Jakub Juda.
Konkrétnû se jedná napfiíklad o ‰tolu KníÏecí,
ve které byla v roce 1994 objevena kostra
dospûlého ãlovûka. Patrnû se jednalo
o muÏe z Dolního PodluÏí, kter˘ tam ode‰el
zemfiít, aby u‰etfiil rodinû za náklady spojené
s pohfibem. Kostra byla stará témûfi 100 let.

Tak neváhejte a pfiijìte se podívat. Tû‰íme
se na va‰i náv‰tûvu.

Dana ·tefánková,
OPS âeské ·v˘carsko

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 8. 5. 2006 ve Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 11. 5. 2006
v Krásné Lípû.

Svoz separovaného
odpadu

Den Zemû
oslavila

Krásná Lípa
hned dvakrát

Stejnû jako v letech minul˘ch i letos se
v pátek 31. bfiezna krásnolipská knihovna pfii-
pojila k celostátní akci nazvané Noc s An-
dersenem. Noãního dovádûní se zúãastnilo
ãtrnáct dûtí, které se mohly radovat z boha-
tého programu plného her a dobrodruÏství.
Veãerní dovádûní zahájil zpûvem a hrou Mi-
lan Sudek, potom se dûtem o zábavu posta-
rali ãlenové oddílu Ranger. Dûti si také vy-
zkou‰ely malování obrázkÛ barvami na sklo,
velk˘ úspûch mûlo i vystoupení ‰ermífiské sku-
piny Coram. Dûti nejen vidûly skvûlé vystou-
pení, ale také si nûkteré zbranû vyzkou‰ely.
V programu veãera samozfiejmû nemohlo
chybût ani klasické ãtení a také tolik oblí-
bená a oãekávaná stezka odvahy. SoutûÏilo
a bavilo se aÏ do pÛlnoci, kdy se dûti uloÏily
ke spánku. Ráno, po malé snídani, se dûti
plné dojmÛ a záÏitkÛ roze‰ly do sv˘ch do-
movÛ. J. Malinová

Jak jsme nocovali
s Andersenem

I o víkendech se intenzivnû pracuje na
jednotliv˘ch stavbách rozsáhlého projektu
Centrum âeského ·v˘carska. Souãástí to-
hoto 163milionového projektu je i celková
pfiestavba b˘valé továrny pfiímo v centru
mûsta. „Na‰ím cílem je promûna nevyuÏí-
vané a chátrající b˘valé koÏeluÏné továrny
z druhé poloviny 19. století na moderní
a aktivní centrum sluÏeb pro náv‰tûvníky
a obyvatele âeského ·v˘carska,“ fiekl sta-
rosta mûsta Zbynûk Linhart. Dodal, Ïe tato
pfiemûna by mûla skonãit uÏ na podzim to-
hoto roku. Právû proto práce neustávají ani
o víkendech.

Po dokonãení generální pfiestavby této
budovy, které vyjde na 27 milionÛ korun,
vznikne centrum sluÏeb, které turistÛm i míst-
ním lidem nabídne tfieba galerii, kavárnu,
klubovnu, posilovnu a fitnes, saunu a solá-

rium a samozfiejmû i ubytování. „V Krásné
Lípû vznikne dal‰í kulturnû–sportovní zafiízení
pro aktivní odpoãinek a my vûfiíme, Ïe
tento objekt spolu s dal‰ími zafiízeními pro-
jektu Centrum âeského ·v˘carska v˘raznou
mûrou pfiispûje k celkovému zkvalitnûní Ïi-
vota ve mûstû i v celém na‰em regionu,“
dodal Zbynûk Linhart.

ZmiÀovan˘ projekt kromû vybudování
centra sluÏeb zahrnuje také v˘stavbu no-
vého Infocentra âeského ·v˘carska na Kfii-
nickém námûstí, dokonãení jednoho z nej-
vût‰ích sportovních areálÛ v regionu,
obnovení historické nauãné stezky po okolí
mûsta nebo v˘stavbu sítû cyklostezek na-
pfiíã Krásnou Lípou. Na realizaci projektu
Centrum âeského ·v˘carska krásnolipská
radnice získala prostfiedky ze strukturálních
fondÛ EU, SROP i státního rozpoãtu âR. (jf)

V Krásné Lípû se staví i o víkendech

Poprvé si dûti, pfiedev‰ím krásnolipské, svá-
tek Zemû pfiipomnûly uÏ 15. dubna na te-
rénní základnû Buk. Tam pro nû âSOP Tilia
pfiichystala dopoledne plné soutûÏí a her.
Podruhé si Krásnolipáci Den Zemû pfiipo-
mnûli o t˘den pozdûji na Klinickém námûstí.
Tyto oslavy pro takfika osm set lidí pfiipravila
obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko spolu se Správou Národního parku
âeské ·v˘carsko, âesk˘m svazem ochráncÛ
pfiírody Tilia a mûstem Krásná Lípa. Velké po-
zornosti se samozfiejmû tû‰ily soutûÏe pro
dûti, stfiedem zájmu lidí ale byla i soutûÏ ve
sbûru papíru, které se úãastnili jak obyvatelé
Krásné Lípy, tak pfiespolní soutûÏící z Rum-
burku, ·luknova a dokonce i z Prahy. Bûhem
odpoledne bylo nasbíráno úctyhodn˘ch
618 kilogramÛ starého papíru a nejlep‰ím
sbûraãem a absolutním vítûzem soutûÏe se
stal Martin Stanûk z Krásné Lípy, jenÏ nasbíral
115 kilogramÛ papíru.

„Bûhem oslav Dne Zemû v Krásné Lípû
jsme chtûli náv‰tûvníky upozornit, Ïe je tfieba
o ochranû Ïivotního prostfiedí nejen mluvit.
Nutnûj‰í jsou praktické kroky a pomoc,“ vy-
svûtlila Kristina Petráãková z obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko.

Úspûch slavil i filmov˘ veãer O zvífiatech
a lidech, kter˘ byl zároveÀ i definitivní teã-
kou za oslavami Dne Zemû v Krásné Lípû.
Bûhem dvou hodin shlédlo nûkolik desítek
divákÛ celkem 7 krátk˘ch ekofilmÛ pfievá-
Ïenû o pfiírodû a krajinû âeského ·v˘carska.

▼▼ ▼▼
▼▼▼▼

▼▼▼▼



Nûkolikrát do roka máme moÏnost ho potkat
v Krásné Lípû. S vrcholn˘mi pfiedstaviteli vel-
k˘ch mûst se tu bûÏnû nepotkáváme, ale pri-
mátora krajského mûsta pfiivádí do Krásné
Lípy nejen pfiátelství se starostou Linhartem.
Sám Petr Gandaloviã to vysvûtluje takto:

„âeské ·v˘carsko je nádherná krajina se
spoustou míst k v˘letÛm a z Ústí sem není da-
leko. Navíc mám v Krásné Lípû nûkolik zná-
m˘ch a pfiátel, kromû va‰eho starosty se znám
dobfie s Honzou Eichlerem, fieditelka krásnolip-
ské základní ‰koly je má spoluÏaãka z univer-
zity. A pfiedev‰ím jsem ãlenem správní rady
obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘car-
sko, kterou Krásná Lípa spoluzakládala mimo
jiné kvÛli podpofie ekologicky ‰etrné turistiky
a propagaci regionu. No a já jsem primáto-
rem nejvût‰ího mûsta v ‰ir‰ím regionu a mÛj
vztah k turistice nejlépe dokládá to, Ïe sem pfii-
jíÏdím moÏná ãastûji s batÛÏkem na zádech
neÏ v obleku a s kravatou.“

Jak se vám dafií skloubit starosti o stotisíco-
vou aglomeraci a práci v OPS âeské ·v˘car-
sko?

„Je toho samozfiejmû hodnû, ale jsou to ãin-
nosti, které se doplÀují a dají mi nahlédnout
do vût‰ích souvislostí a podrobnûj‰ích znalostí
na‰eho kraje. Jsem velice rád, Ïe se mohu
alespoÀ trochu úãastnit aktivit, které na‰e
ópéeska realizuje. Za poslední tfii roky se poda-
fiilo pfiedev‰ím lidem ve vedení organizace
v ãele s Markem Mrázem nastartovat mnoho
dÛleÏit˘ch projektÛ v regionu âeského ·v˘car-
ska, a to nejen v oblasti rozvoje cestovního ru-
chu a Ïivotního prostfiedí. Projekty podporo-
vané ze státního rozpoãtu, fondÛ EU i OSN
pomohou celému âeskému ·v˘carsku a ·luk-
novsku.“

·est let jste byl generálním konzulem âR
v New Yorku, máte tedy moÏnost srovnávat.
Z ãeho si podle vás mÛÏeme brát pfiíklad
v oblasti Ïivotního prostfiedí, Ïivotního stylu,
obecnû v pfiístupu k Ïivotu? 

„Cel˘ ten pobyt byl velmi zajímav˘ a inspiru-
jící. Dá se fiíci, Ïe z nûho stále ãerpám ve své
práci primátora, ale i v âeském ·v˘carsku.
Jedna vûc byl dÛraz na pofiádek a boj proti
zloãinu, kter˘ jsem vidûl v New Yorku, na druhé
stranû bylo vidût, Ïe Ameriãané si velmi dávají
záleÏet na ochranû Ïivotního prostfiedí. Kone-
ckoncÛ, americké národní parky jsou samy
o sobû pojmem.“

V Ústí jsem pût let studoval, a tak pozornû
vnímám promûnu mûsta. Z u‰mudlané Po-
pelky, ponurého, ‰edého mûsta se stává dy-
namicky se rozvíjející centrum kraje. âerstvou
vizitkou je opravená dominanta, dlouho chát-
rající Vûtru‰e, rekonstruuje se centrální ná-
mûstí, komunikace, vefiejná prostranství. Co
z toho povaÏujete vy jako primátor za nejvût‰í
úspûch?

„To v‰e je vlastnû teprve zaãátek nutn˘
k pfiemûnû na‰eho mûsta. Dafií se nám ro-
zumnû hospodafiit, získávat dotace na cílené
projekty. Ty stavby jsou ve vût‰inû vlastnû
v poãátku a fiada dal‰ích se rozebûhne zane-
dlouho, napfi. rozsáhlá obnova a pfiemûna

muzea, ze kterého chceme vybudovat mu-
zeum ãesko-nûmeck˘ch vztahÛ, coÏ by
mohlo pfiilákat mnoho turistÛ. Ústí má dobfie
na‰lápnuto. Myslím, Ïe v tom je jistá podob-
nost s Krásnou Lípou a aktivitami v âeském
·v˘carsku. DÛleÏité v‰ak je, Ïe se v Ústí ve vût‰í
mífie zaãínají projevovat soukromé investice.
To je velk˘ pfiíslib do budoucna.“

¤ídíte mûsto s rozpoãtem o fiád vût‰ím neÏ
Krásná Lípa, ale fiada problémÛ je jistû shodná
s tûmi místními. Co trápí Ústí nejvíce?

„Zásadní je pfiehnaná a nepfiehledná legisla-
tiva, nevymahatelnost práva a obrovská ad-
ministrativa. Pokud jde o obce a mûsta, opût
obecnû platí, Ïe stát na nás pfievádí fiadu
úkolÛ a odpovûdnosti, ov‰em bez finanãního
krytí a reáln˘ch pravomocí. Spoleãn˘ problém
máme tady se zneuÏíváním sociálních dávek
lidmi, ktefií dlouhodobû nepracují a ani ne-
chtûjí pracovat . V Ústí nad Labem jsme mûli
problém Matiãní, nyní se nám podafiilo v této
oblasti jiÏ udûlat pofiádek.“

Na kandidátce do ãervnov˘ch parlament-
ních voleb jste krajská jedniãka ODS. Mluví se
o vás jako o pfiípadném ministrovi pro místní
rozvoj. Právû pfies toto ministerstvo plyne velká
ãást tzv. evropsk˘ch penûz. Není zrovna jed-
noduché je ãerpat, máme s tím aktuální a po-
mûrnû bohatou zku‰enost.

„Nezdá se mi, Ïe by zrovna tohle byl pro
va‰e mûsto zvlá‰È obtíÏn˘ problém, získávat
dotace opravdu umíte. Ale souhlasím s tím, Ïe
ãerpání je jiná vûc. Tam je potfieba na vládní
úrovni mnohé zmûnit a zjednodu‰it. A vûfiím,
Ïe jako zástupce i âeského ·v˘carska v parla-
mentu budu moci tomuto kraji alespoÀ i tro-
chu pomoci.“

V pfiedmluvû, kterou uvádíte novou knihu
o lidov˘ch památkách âeského ·v˘carska, je
patrn˘ apel na udrÏení a zachování odkazu
na‰ich pfiedkÛ.

„Ústeck˘ kraj má nálepku prÛmyslového
a zdevastovaného regionu, ale je v nûm
i mnoho zajímav˘ch a vzácn˘ch míst. A Ná-
rodní park âeské ·v˘carsko je jistû dobr˘m re-
kreaãním místem napfi. pro obyvatele na‰eho
krajského mûsta a dal‰ích ãástí republiky, ale
i pro náv‰tûvníky ze zahraniãí. Unikátní není jen

sama pfiíroda, ale i tzv. kulturní krajina a historie
tohoto koutu kraje. Právû tato kniha ukazuje
dal‰í na‰í zajímavost, lidové stavby, které jsou
v mnoh˘ch pfiípadech úÏasné.“

Jste znám˘ jako politik, kter˘ se nebojí mluvit
ani o tématech, která nejsou vefiejností jedno-
znaãnû pfiijímána a vyvolávají diskuze. Mám
na mysli otázku násilí na nûmeckém obyva-
telstvu po konci války, ocenûní odbojáfie
Franti‰ka Zajíãka atd. Proã to? Na popularitû
vám to zrovna na Ústecku asi moc nepfiidá.

„ProtoÏe povaÏuji právû tahle témata za po-
tfiebná. Nejde donekoneãna pfiehlíÏet jedno-
znaãná, historiky doloÏená fakta. UÏ dávno se
kolem nich mûlo pfiestat chodit po ‰piãkách.
Jestli zejména lidé Ïijící v okrajov˘ch ãástech
na‰í zemû nebudou otevfienû mluvit o své mi-
nulosti, tak nás neãeká ani Ïádná pofiádná
budoucnost.“

Dûkuji za rozhovor.
S primátorem Ústí nad Labem Petrem Gan-
daloviãem hovofiil Petr HofieÀovsk˘
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I. Hlavní program
Dokonãení DPS II
Usnesení RM ã. 78 - 01
RM bere na vûdomí prÛbûh kolaudaãního fií-
zení na v˘stavbu 28 bytov˘ch jednotek (DPS
II).
RM schvaluje pfiedávací protokol stavby DPS
II, koneãn˘ soupis proveden˘ch prací
a zprávu starosty mûsta o prÛbûhu v˘stavby
a dal‰ích náleÏitostech. 

Centrum NP â· I – prÛbûÏná ãinnost
Usnesení RM ã. 78 - 02
RM projednala za úãasti projektanta interiérÛ
ing.arch. Evy Cerhové návrhy budoucího fie-
‰ení architektonick˘ch prvkÛ objektu Centra
sluÏeb a schvaluje pfiedloÏené zámûry. 
RM projednala prÛbûh v˘stavby projektu
Centra NP â· I.
RM schvaluje dodatek ke smlouvû o dílo ã.
2005/11/19-66 ze dne 21. 10. 2005 s Regionální
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s.
na zaji‰tûní administrativních ãinností souvisejí-
cích se stavbou Centra NP â· I.

Komunitní centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 78 - 03
RM bere na vûdomí technickou monitorovací
zprávu ã. 2 a finanãní monitorovací zprávu ã.
2 projektu Komunitní centrum âeského ·v˘-
carska pfiedloÏenou za období od 1. 12. 2005
do 28. 2. 2006.

II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 78 - 04
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p. p. ã. 2368/1; k. ú. Krásná Lípa; 800 m2

p. p. ã. 458/1; k. ú. Krásn˘ Buk; ãást o v˘mûfie
cca 3 000 m2

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 78 - 05
RM schvaluje rozdûlení p. p. ã. 2383/1, k. ú.
Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu.

Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení RM ã. 78 - 06
RM doporuãuje ZM vydat souhlas s prodejem
p. p. ã. 2178/3 a p. p. ã. 2946, v‰e k. ú. Krásná
Lípa pro Tomá‰e Hrube‰e, bytem Rumburk,
Luãní 283/27.

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 78 - 07
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout poze-
mek:
p. p. ã. 348/3; k. ú. Krásná Lípa; o v˘mûfie 321
m2

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 78 - 08
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã.
2002/22/17-148 na nebytové prostory Masary-
kova 993/2 uzavfiené s ·árkou ·melhausovou
bytem Havlíãkova 193, âeská Kamenice, do-
hodou k 31. 3. 2006.

Byty
Usnesení RM ã. 78 - 09
RM neschvaluje Vlastû Karalové pfiechod ná-
jmu bytu Masarykova 16/1, Krásná Lípa na
syny Radka a Pavla Karalovy.

Byty
Usnesení RM ã. 78 - 10
RM schvaluje odpu‰tûní nájemného za mûsíc
bfiezen a duben v roce 2006 manÏelÛm Roso-
v˘m za byt ã. 3, PraÏská 450/48, Krásná Lípa,
z dÛvodu nemoÏnosti uÏívání bytu po poÏáru
v podkroví.

Elektronick˘ vstup, Masarykova 246/6
Usnesení RM ã. 78 - 11
RM schvaluje umístûní elektronického vstup-
ního zafiízení do zadních vchodov˘ch dvefií
objektu Masarykova 246/6, Krásná Lípa firmû
âesk˘ Telecom, a. s., oblast Severní âechy o.
z., pracovi‰tû Bukov 276/20, Ústí nad Labem,
dle pfiedloÏeného návrhu a za podmínky ne-
pouÏití plastov˘ch li‰t, ale zasekání rozvodÛ do
omítky.

Umístûní zafiízení vefiejné komunikaãní sítû
Usnesení RM ã. 78 - 12
RM schvaluje smlouvu o umístûní zafiízení ve-
fiejné komunikaãní sítû s firmou âesk˘ Tele-
com, a. s., Ol‰anská 55/5, Praha 3, dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

Zfiízení vûcného bfiemene
Usnesení RM ã. 78 - 13

RM doporuãuje ZM schválení smlouvy o zfiízení
vûcného bfiemene ve prospûch firmy âesk˘
Telecom a. s., Ol‰anská 5, Praha 3 dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

Ostraha objektÛ
Usnesení RM ã. 78 - 14
RM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvám ã.
2006/19/19-54 a ã. 2006/19/19-55 o ostraze
objektÛ TS a MûÚ s firmou Bezos, SNP 131,
Rumburk, dle pfiedloÏeného návrhu.

Zálohy na vodu 2006
Usnesení RM ã. 78 - 15
RM schvaluje dodatek ã. 2006/1 s firmou Se-
veroãeské vodovody a kanalizace, 
a. s., Pfiítkovská 1689, Teplice, kter˘m se upra-
vuje v˘‰e záloh na vodné a stoãné pro ob-
jekty mûsta Krásná Lípa dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

III. RÛzné
Centrum NP â· I - stavba (TDI)
Usnesení RM ã. 78 - 16
RM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû na za-
ji‰tûní ãinnosti TDI stavby Centrum NP â·
I s Ing. Beãváfiem. RM bere na vûdomí v˘zvu
ke sjednání nápravy ze strany zhotovitele.

Smûrnice ã. 9
Usnesení RM ã. 78 - 17
RM schvaluje zmûnu smûrnice ã. 9 pro evi-
denci, úãtování a oceÀování zásob mûsta
Krásná Lípa s úãinností od 1. 3. 2006, dle pfied-
loÏeného návrhu.

Dodatek ã. 2 k pojistné smlouvû
Usnesení RM ã. 78 - 18
RM schvaluje dodatek ã. 2 k pojistné smlouvû
ãíslo 772 004125 6 spoleãnosti KOOPERATIVA
POJI·ËOVNA, a. s..

âlenské pfiíspûvky na rok 2006
Usnesení RM ã. 78 - 19
RM doporuãuje ZM schválit ãlenské pfiíspûvky
na rok 2006 do:
Svazku obcí Tol‰tejn ve v˘‰i 16 565 Kã
Euroregion NISA ve v˘‰i 10 821 Kã
Euroregion LABE ve v˘‰i 9 312,50 Kã

Pfiíspûvek na provoz Agentury pro rozvoj TP
Usnesení RM ã. 78 - 20
RM doporuãuje ZM schválit pfiíspûvek pro rok
2006 do svazku obcí Tol‰tejn na provoz Agen-
tury pro rozvoj Tol‰tejnského panství ve v˘‰i 12
000 Kã.

Základní ‰kola Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 78 - 21
RM doporuãuje ZM zru‰it usnesení ZM ã. 16 -
06/2005 na základû pfiedloÏeného odÛvod-
nûní vznikl˘ch rozdílÛ ve stavu jednotliv˘ch
fondÛ pfiíspûvkové organizace Základní ‰kola
Krásná Lípa k 31. 12. 2005.

Následná vefiejnosprávní kontrola v Z·
Usnesení RM ã. 78 - 22
RM doporuãuje ZM vzít na vûdomí v˘sledek
následné vefiejnosprávní kontroly k roku 2005
provedené spoleãností AUDIT OBCE, s.r.o.
v pfiíspûvkové organizaci Základní ‰kola
Krásná Lípa /dále jen Z·/ a uloÏit fieditelce Z·
odstranûní zji‰tûn˘ch úãetních a administrativ-
ních rozdílÛ.

Uzavfiení vody do bytÛ PraÏská 271/22
Usnesení RM ã. 78 - 23
RM schvaluje pfiefiazení bytov˘ch jednotek
v objektu PraÏská 271/20 z II. kategorie do IV.
kategorie a uzavfiení pfiívodu vody do jednotli-
v˘ch bytÛ. Zfiízeno bude jedno odbûrné místo
ve spoleãn˘ch prostorech domu. Toto opat-
fiení bude provedeno z dÛvodu velké zadluÏe-
nosti nájemníkÛ vÛãi mûstu (mimo jiné dluh za
vodu) v pfiípadû, Ïe nájemníci do 14.04.2006
neuhradí 100 % dluÏné ãástky ve v˘‰i 55.064 Kã
za cel˘ objekt PraÏská 271/20. Znovuotevfiení
vody do jednotliv˘ch bytÛ bude moÏné po
zaplacení celého dluhu vÛãi mûstu za pfií-
slu‰n˘ byt.

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 78 - 24
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout neby-
tové prostory v objektu Masarykova 993/2
o celkové rozloze cca 62 m2 (vytápûní na
plyn). Ve‰keré opravy a úpravy si nájemce
provede na vlastní náklad.

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 78 - 25
RM schvaluje dodatek ke smlouvû ã.

2005/23/15 - 217 o nájmu pozemku, nájemce
Kurt Uxa, bytem Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 34,
kter˘m se ze smlouvy vypou‰tí p. p. ã. 375/1, k.
ú. Krásn˘ Buk.

Plán práce odboru technick˘ch sluÏeb MûÚ
Usnesení RM ã. 78 - 26
RM projednala a bere na vûdomí plán práce
odboru technick˘ch sluÏeb MûÚ na rok 2006
dle pfiedloÏeného návrhu.

Letní turistick˘ sraz
Usnesení RM ã. 78 - 27
RM projednala a schvaluje Ïádost Klubu âes-
k˘ch turistÛ Krásná Lípa o technickou a orga-
nizaãní v˘pomoc pfii pofiádání Letního turistic-
kého srazu.
RM ukládá:
1. Hanû Volfové, místostarostce mûsta, zaji‰-
tûní spolupráce a organizaãní pomoci,
2. Janu Koláfiovi, tajemníkovi MûÚ, zaji‰tûní ko-
ordinace technického zabezpeãení.

Dohoda o spolupráci
Usnesení RM ã. 78 - 28
RM schvaluje dohodu o spolupráci ã.
2006/49/19-110 mezi mûstem Krásná Lípa
a âR – Správa Národního parku âeské ·v˘car-
sko ve vûci obnovy památníku obûtí nacismu
v pfiedloÏeném znûní.

Program rozvoje ekologické v˘chovy, vzdûlá-
vání a osvûty
Usnesení RM ã. 78 - 29
RM schvaluje podání Ïádosti o dotaci v rámci
programu rozvoje ekologické v˘chovy, vzdû-
lávání a osvûty Ústeckého kraje.

Odstranûní stavebních bunûk
Usnesení RM ã. 78 - 30
RM vyz˘vá kynologick˘ klub opravit nebo od-
stranit stavební buÀky u fotbalového hfii‰tû do
31. 5. 2006.

Komunitní centrum â· - Smûrnice o uÏívání
uÏitkového vozu
Usnesení RM ã. 78 - 31
RM schvaluje smûrnici o uÏívání uÏitkového
vozu Volkswagen Transporter, pronajatého
v rámci projektu Komunitní centrum â·.

Komunitní centrum â· - zahraniãní cesty
Usnesení RM ã. 78 - 32
RM schvaluje zmûnu usnesení RM ã. 76 - 26
o zahraniãních pracovních cestách zamûst-
nancÛ Komunitního centra âeského ·v˘car-

ska dle Smlouvy o mezinárodní spolupráci dle
pfiedloÏeného harmonogramu. Zmûny bez
vlivu na rozpoãet projektu schvaluje místosta-
rostka mûsta. 

Komunitní centrum â· - Smlouvy o dodání slu-
Ïeb
Usnesení RM ã. 78 - 33
RM na základû doporuãení hodnotící komise
schvaluje v˘bûr dodavatelÛ sluÏeb - zaji‰tûní
teoretické v˘uky - pro projekt Komunitní cent-
rum âeského ·v˘carska, kter˘mi jsou po vy-
hodnocení v˘bûrov˘ch fiízení S· sluÏeb a ce-
stovního ruchu Varnsdorf a Stfiední
zdravotnická ‰kola Dûãín p.o. RM schvaluje
uzavfiení pfiíslu‰n˘ch smluv dle pfiedloÏen˘ch
návrhÛ s podmínkou udûlení v˘jimky ze strany
fiídícího orgánu.

Darovací smlouva
Usnesení RM ã. 78 - 34
RM schvaluje darovací smlouvu mezi mûstem
Krásná Lípa a spoleãností JVB Engineering, s. r.
o., se sídlem Komenského 1173, Rumburk na
pfiijetí PC sestav dle pfiedloÏeného návrhu.

Zápis do kroniky mûsta za mûsíc únor 2006
Usnesení RM ã. 78 - 35
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta za mûsíc
únor 2006 vãetnû pfiíloh pfiedloÏené kroniká-
fiem mûsta panem Ivanem Jaklem.

Program kina, plán akcí v KD a ve mûstû na
mûsíc duben 2006
Usnesení RM ã. 78 - 36
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD
a ve mûstû na mûsíc duben 2006 dle pfiedlo-
Ïeného návrhu.

IV. Informace
RM dále projednala tuto informaci:
- pfiehled prodeje objektÛ v letech 2002 - 2006 
- pfiehled pfiedpokládan˘ch uvolnûn˘ch bytÛ 
- odpovûì na informaci ohlednû opravy

sklepÛ a kÛlen u objektu Studánecká 16
- pfiehled ãasÛ spu‰tûn˘ch závor v Krásné Lípû
- dopis od Prezidenta âR Václava Klause 

RM dále projednala zápisy z tûchto komisí:
- SPOZ ze dne 6. 3. 2006
- kulturní ze dne 7. 3. 2006
- K·MTV ze dne 21. 3. 2006
- sociální a právní ochrany dûtí ze dne 14. 3.
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I. Hlavní program
Centrum NP â· I -prÛbûÏná zpráva
Usnesení RM ã. 79 - 01
RM projednala stav realizace projektu
Centrum NP â· I a prÛbûÏné vyãíslení
více a ménû prací jednotliv˘ch staveb
a schvaluje dílãí doplnûní projektu. RM se
na místû seznámila s prÛbûhem pfie-
stavby tûlocviãny. 

Ideov˘ návrh projektu Centrum â· II
Usnesení RM ã. 79 - 02
RM projednala pfiedbûÏné námûty pro-
jektu Centrum â· II a schvaluje zpraco-
vání celkové studie dle nabídky za cenu
26 180 Kã. RM ukládá starostovi mûsta pfii-
pravit podklady pro podání Ïádosti o do-
taci na zpracování PD a dal‰ích potfieb-
n˘ch dokumentÛ v termínu do 26. 4.
2006. 

II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 79 - 03
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti
p. p. ã. 1868/4 o v˘mûfie 746 m2, k. ú.
Krásná Lípa za cenu 18 650 Kã MUDr.
PhDr. Jifiímu Gazdovi, Ostrava, Okrajní
7/295 a PhDr. Lence Gazdové, Krásná
Lípa, Rooseveltova 17. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené. 

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 79 - 04
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti
p. p. ã. 573/1 o v˘mûfie 14 m2 a ãásti st. p.
ã. 367 o v˘mûfie 23 m2, v‰e k. ú. Krásná
Lípa za úãelem zfiízení zahrady za cenu 2
240 Kã (do základní v˘mûry 740 Kã, po-
rosty 1 500 Kã) BoÏenû Rotschové, Krásná
Lípa, Dvofiákova 16 a Josefu Rotschovi,
Praha 8, Na DláÏdûnce 379/56. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spo-
jené.

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 79 - 05
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch pro-
stor v objektu Masarykova 16/1, Krásná
Lípa firmû Limma, food spol. s r. o., Sme-
tanova 24, âeská Kamenice. Nájemce si
ve‰keré opravy a úpravy prostor provede
na vlastní náklady.

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 79 - 06
RM neschvaluje pronájem nebytov˘ch
prostor v objektu Masarykova 16/1,
Krásná Lípa Irenû Váchové, Nemocniãní
1149/12a z dÛvodu pronájmu jinému Ïa-
dateli.

Dodatek ke smlouvû s SãVK, Kyjovská
625/53
Usnesení RM ã. 79 - 07
RM schvaluje dodatek ke smlouvû ã.
2015466 o dodávce pitné vody a odvá-
dûní odpadních vod s SãVK, a. s. Teplice,
Pfiítkovská 1689, pro objekt Kyjovská
625/53, Krásná Lípa.

Odklad splátek za byt a úhrada dluhu
Usnesení RM ã. 79 - 08
RM schvaluje Milanu Fákovi odklad anuit-
ních splátek za byt ã. 1, Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa do 21. 6. 2006. RM
doporuãuje ZM schválit ukonãení smlouvy
o uzavfiení budoucí kupní ã. 2000/40/13-
270 a nájemní smlouvy ã. 2000/25/13-279
s Milanem Fákem, pokud do uvedeného
termínu nebudou uhrazeny ve‰keré anu-
itní splátky, nájemné a dluhy vÛãi mûstu.

III. RÛzné
Pfiezkoumání hospodafiení mûsta za rok
2005
Usnesení RM ã. 79 - 09
RM bere na vûdomí v˘sledek pfiezkou-
mání hospodafiení mûsta Krásná Lípa za
rok 2005 provedeného spoleãností AUDIT
OBCE s. r. o. Pfiíbram, pracovi‰tû Varns-
dorf - bez nedostatkÛ.

Pfiezkoumání hospodafiení za rok 2006
Usnesení RM ã. 79 - 10
RM schvaluje smlouvu o pfiezkoumání
hospodafiení mûsta Krásná Lípa za rok
2006 se spoleãností AUDIT OBCE s. r. o.
Pfiíbram, pracovi‰tû Varnsdorf v pfiedloÏe-
ném znûní.

Smûrnice ã. 7
Usnesení RM ã. 79 - 11
RM schvaluje zmûnu smûrnice ã. 7 pro
poskytování a úãtování cestovních ná-
hrad mûsta Krásná Lípa s úãinností od
01.04.2006 dle pfiedloÏeného návrhu.

Kontrola
Usnesení RM ã. 79 - 12
RM bere na vûdomí v˘sledek kontrol pl-
nûní rozpoãtu org. sloÏek 0383-TS a 0393-
VPP za rok 2005.

âlensk˘ pfiíspûvek do SPR· na rok 2006
Usnesení RM ã. 79 - 13
RM doporuãuje ZM schválit ãlensk˘ pfiís-
pûvek na rok 2006 do SdruÏení pro rozvoj
·luknovska ve v˘‰i 12 730 Kã.
Byty
Usnesení RM ã. 79 - 14
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt
ã. 5, PraÏská 450/48, Krásná Lípa o veli-
kosti 1+1, kategorie II. Ve‰keré opravy,
úpravy a rekonstrukce si nájemce pro-
vede na vlastní náklady.

Dopravní obsluÏnost
Usnesení RM ã. 79 - 15
RM schvaluje uzavfiení dodatku ã. 1
smlouvy s Dopravním podnikem Ústec-
kého kraje a.s. na zaji‰tûní dopravní ob-
sluÏnosti pro rok 2006.

Byty
Usnesení RM ã. 79 - 16
RM neschvaluje Franti‰kovi Mallému pfie-
chod nájmu bytu Studánecká 564/16,
Krásná Lípa.

Byty
Usnesení RM ã. 79 - 17
RM schvaluje v˘mûnu bytu ã. 28, Nemoc-
niãní 1137/6, Krásná Lípa za byt ã. 4, PraÏ-
ská 450/48 o velikosti 1+2 Richardu Nág-
lovi a Milenû Mallé, oba bytem
Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa a uza-
vfiení pfiíslu‰né nájemní smlouvy. Kauce 5
000 Kã. Ve‰keré opravy a úpravy si pro-
vede nájemník na vlastní náklady. 

Byty
Usnesení RM ã. 79 - 18
RM schvaluje v˘mûnu po‰kozeného
bytu ã. 3, PraÏská 450/48, Krásná Lípa za
byt ã. 7, Nemocniãní 1063/28 o velikosti
1+3 Jarmile a ZdeÀkovi Rosov˘m, oba
bytem PraÏská 450/48, Krásná Lípa
a uzavfiení pfiíslu‰né podnájemní
smlouvy. Kauce 5 000 Kã. Ve‰keré
opravy a úpravy si provede nájemník na
vlastní náklady. 

Byty
Usnesení RM ã. 79 - 19
RM schvaluje pronájem bytu ã. 35, Ne-
mocniãní 1137/6 o velikosti 1+1 v obec-
ním zájmu Janu Turanskému, bytem âela-
kovského 18/353, Krásná Lípa. Nájemní
smlouva bude uzavfiena na dobu urãitou
po dobu zamûstnání v ÚSP, âelakovského
13, Krásná Lípa. Kauce 5 000 Kã. Ve‰keré
opravy a úpravy si provede nájemník na
vlastní náklady. 

Byty
Usnesení RM ã. 79 - 20
RM schvaluje pronájem bytu ã. 24, Ne-
mocniãní 1137/6 o velikosti 1+2 v obec-
ním zájmu Hanû Volencové, bytem Vrch-
lického 16/9, Rumburk po uvolnûní
pfiedchozím nájemníkem. Kauce 5 000
Kã. Nájemní smlouva bude uzavfiena na
dobu urãitou po dobu zamûstnání v lé-
kárnû Krásná Lípa. Ve‰keré opravy

a úpravy si provede nájemník na vlastní
náklady. 

Byty
Usnesení RM ã. 79 - 21
RM schvaluje pronájem bytu ã. 23, Ne-
mocniãní 1137/6 o velikosti 1+1 v obec-
ním zájmu Ing. Miroslavû Pibilové, bytem
Sázava 125, Velká Losenice, nájemní
smlouva bude uzavfiena po dobu za-
mûstnání pro mûsto Krásná Lípa. Kauce 5
000 Kã. Ve‰keré opravy a úpravy si pro-
vede nájemník na vlastní náklady. 

Byty
Usnesení RM ã. 79 - 22
RM schvaluje v˘mûnu bytu ã. 1, Kfiinické
nám. 255/5 za byt ã. 18 Nemocniãní
1063/28 o velikosti 1+3 Jakubu a Jarmile
Judov˘m, oba bytem Kfiinické nám.
255/5, Krásná Lípa a uzavfiení pfiíslu‰né
podnájemní smlouvy. Kauce 4 000 Kã.
Ve‰keré opravy a úpravy si provede ná-
jemník na vlastní náklady.

V˘mûna oken v bytû ã.1, Mánesova
983/10
Usnesení RM ã. 79 - 23
RM schvaluje Janû Nûmcové v˘mûnu
souãasn˘ch dfievûn˘ch oken za plastová
v bytû ã. 1, Mánesova 983/10, Krásná
Lípa za tûchto podmínek:
1. V˘mûna oken bude schválena odbo-

rem VIÎP.
2. Îadatelka uhradí ve‰keré dluhy vÛãi
mûstu.
3. Îadatelka uhradí ve‰keré náklady spo-

jené s v˘mûnou oken a okna se stanou
souãástí bytu.

Chránûné byty DPS II. Nemocniãní
1156/16, Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 79 - 24
RM schvaluje pronájem bytu ã. 28, Krásná
Lípa, Nemocniãní 1156/16 Miladû KoÏna-
rové, Rumburská 658/4, Krásná Lípa. 

V˘bûrové fiízení na dodávku traktorÛ
Usnesení RM ã. 79 - 25
RM schvaluje, na základû v˘sledkÛ v˘bû-
rového fiízení a doporuãení cenové sku-
piny, nákup dvou kusÛ nov˘ch traktorÛ
Zetor od spoleãnosti N+N Ko‰átky, Kojo-
vice a uzavfiení pfiíslu‰n˘ch smluv. 

Odprodej traktorÛ
Usnesení RM ã. 79 - 26
RM doporuãuje ZM schválit odprodej ne-
potfiebn˘ch 2 kusÛ traktorÛ Zetor 6245
a Zetor 12145 spoleãnosti N+N Ko‰átky za
minimální celkovou cenu 300 000 Kã.

SloÏení V˘jezdové jednotky poÏární
ochrany
Usnesení RM ã. 79 - 27
RM schvaluje sloÏení V˘jezdové jednotky
poÏární ochrany v pfiedloÏeném znûní
a bere na vûdomí plán práce pro rok
2006.

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 79 - 28
RM doporuãuje ZM schválit smûnu po-
zemkÛ st. p. ã. 1 087/2 o v˘mûfie 6 m2, st.
p. ã. 1 088/4 o v˘mûfie 3 m2, st. p. ã. 1
089/4 o v˘mûfie 4 m2, st. p. ã. 1 090/4 o v˘-
mûfie 4 m2, st. p. ã. 1 091/4 o v˘mûfie 7 m2,
st. p. ã. 1 092/4 o v˘mûfie 5 m2, st. p. ã. 1
093/4 o v˘mûfie 8 m2, st. p. ã. 1 094/4 o v˘-
mûfie 10 m2, st. p. ã. 1 095/4 o v˘mûfie 5
m2, st. p. ã. 1 096/4 o v˘mûfie 9 m2 a st. p.
ã. 1 130 o v˘mûfie 25 m2, v‰e k. ú. Krásná
Lípa za st. p. ã. 1 088/2 o v˘mûfie 1 m2, st.
p. ã. 1 089/2 o v˘mûfie 1 m2, st. p. ã. 1
090/2 o v˘mûfie 3 m2, st. p. ã. 1 091/2 o v˘-
mûfie 3 m2, st. p. ã. 1 092/2 o v˘mûfie 4 m2,
st. p. ã. 1 093/2 o v˘mûfie 5 m2, st. p. ã. 1
094/2 o v˘mûfie 6 m2, st. p. ã. 1 095/2 o v˘-
mûfie 5 m2, st. p. ã. 1 096/2 o v˘mûfie 6 m2,
st. p. ã. 1 096/3 o v˘mûfie 2 m2 a st. p. ã. 1
097 o v˘mûfie 2 m2, v‰e k. ú. Krásná Lípa
mezi mûstem Krásná Lípa a Josefem
a Eli‰kou Ronovsk˘mi, Krásná Lípa, Ne-
mocniãní 4, Petrem a Kristinou Kafkov˘mi,
Rybni‰tû, Nová Chfiibská 28E, Ladislavem
a Sonjou Pípov˘mi, Krásná Lípa, Nemoc-
niãní 28, Ladislavem Pípou, Varnsdorf,
PraÏská 2808, Josefem a Ludmilou Válo-
v˘mi, Krásná Lípa, Nemocniãní 30, Miro-
slavem a Vûrou Pilafiov˘mi, Dûãín IX, Ru-
dolfova 120, Ladislavem Nekováfiem,

Rumburk, Polní 16, Lenkou Nekováfiovou,
Krásná Lípa, Nemocniãní 32, ZdeÀekm
Novákem, Rumburk, Krásnolipská 52, Ja-
nou Novákovou, Rumburk, Zadní 13, Ra-
doslavem a Jifiinou Procházkov˘mi,
Krásná Lípa, Nemocniãní 28, Manfredem
a Evou Endlerov˘mi, Krásná Lípa, Vlãí
Hora 17, Jaroslavou âermákovou, Varns-
dorf, Lipská 1553, Alfrédem a Isoldou Sch-
warzovov˘mi, Krásná Lípa, Hely 26, Jose-
fem a Marií Zámyslick˘mi, Krásná Lípa,
Nemocniãní 6, Karlem a Jarmilou Jarolím-
kov˘mi, Krásná Lípa, Nemocniãní 26, Bar-
borou Folprechtovou, Dûãín I, Tyr‰ova 15,
Jifiím a Marií Pintov˘mi, Krásná Lípa, Ne-
mocniãní 36, MUDr. Janem Prokopem
a Evou ·kodov˘mi, Krásná Lípa, Nemoc-
niãní 36, Marií Fantovou, âeská Lípa,
Smetanovo nábfieÏí 2260, Karlem a Libu‰í
Kalvodov˘mi, Krásná Lípa, Nemocniãní
28. 

Projekt Komunitní centrum âeského ·v˘-
carska
Usnesení RM ã. 79 - 29
RM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû
o dílo ã. 2005/11/29Q-289 uzavfiené
s RRA, Most na zaji‰tûní technické v˘po-
moci.

Komunitní centrum â· - Dohody o prove-
dení rekvalifikace
Usnesení RM ã. 79 - 30
RM schvaluje dohody o provedení rekva-
lifikace mezi Úfiadem práce Dûãín a mûs-
tem Krásná Lípa dle pfiedloÏen˘ch ná-
vrhÛ.

Vnitfiní pfiedpis ã. 2 Evidence majetku
EQUAL
Usnesení RM ã. 79 - 31
RM schvaluje vnitfiní pfiedpis pro evidenci
majetku, pofiízeného v rámci projektu Ko-
munitní centrum âeského ·v˘carska.

Dodatek ã. 1 ke kupní smlouvû ã.
2006/33/29Q-014. EQUAL.
Usnesení RM ã. 79 - 32
RM schvaluje dodatek ã. 1 ke kupní
smlouvû ã. 2006/33/29Q - 014 - nákup
strojÛ pro projekt Komunitní centrum âes-
kého ·v˘carska od firmy Ludûk Vodiãka -
·roubek, Ústí nad Labem.

Rozdûlení dotací organizacím
Usnesení RM ã. 79 - 33
RM schvaluje rozdûlení dotací organiza-
cím na akce pro rok 2006 dle pfiedloÏe-
ného návrhu.
RM schvaluje pfiíspûvek na ãinnost a kon-
krétní akce pro Klub kynologÛ pod pod-
mínkou odstranûní nebo opravy zbytkÛ
stavebních bunûk na pronajatém p. p. ã.
1753/1, k. ú. Krásná Lípa v termínu do 31.
5. 2006.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- pfiehled náv‰tûvnosti knihovny a inter-

netu 
- pronájem ãásti p. p. ã. 1252/1, k. ú.

Krásná Lípa - Miroslav Vavfiín
- prodej kaple ve Vlãí Hofie o. s. Vlãí Hora
- usnesení z vefiejného zasedání SOT ze

dne 30. 3. 2006 v Dolním PodluÏí
- dopis od CRR o pfievodu prostfiedkÛ stát-

ního rozpoãtu - pfiíjem dotace na pro-
jekt Centrum Národního parku âeské
·v˘carsko

- návrh rozpoãtu SPR· pro rok 2006
- zpráva o hospodafiení SPR· za období

leden - prosinec 2005
- podûkování od ãlena rady Ústeckého

kraje JUDr. Milana France za podporu v
situaci s Dopravním podnikem Ústec-
kého kraje a. s. 

- dopis z Krajského úfiadu Ústeckého kraje
ohlednû zaji‰tûní základní dopravní ob-
sluÏnosti

- budoucí program dotací EU - operaãní
programy - MÎP âR

- budoucí program ROP EU - prÛbûÏná
pravidla

- dopis od firmy DEMOS - prodej objektu
Masarykova 45

- kolaudaãní rozhodnutí s nabytím právní
moci na DPS II. 

RM dále projednala zápis z tohoto v˘-
boru:
- finanãního v˘boru ze dne 3. 4. 2006

USNESENÍ
ze 79. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa,

konaného dne 6. 4. 2006
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I. Hlavní program
20. zasedání Zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 80 - 01
RM bere na vûdomí konání 20. zasedání Zastupi-
telstva mûsta, které se uskuteãní 27.04.2006 od
17:00 hodin v zasedací místnosti MûÚ. 
Hlavní body programu: 
1) Zpráva o hospodafiení za rok 2005 - závûreãn˘
úãet
2) Zpráva o bezpeãnostní situaci ve mûstû za rok
2005

PfiedbûÏná studie Centrum â· II
Usnesení RM ã. 80 - 02
RM projednala pfiedbûÏn˘ návrh studie Centrum
âeského ·v˘carska II (sedm staveb) a ukládá sta-
rostovi mûsta její dopracování. RM schvaluje vy-
psání v˘bûrového fiízení na dodavatele projekto-
v˘ch dokumentací a zaji‰tûní vydání územních
rozhodnutí a stavebních povolení.

II. Do‰lá po‰ta
Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 03
RM doporuãuje ZM schválit prodej p. p. ã. 2023/1
o v˘mûfie 1 224 m2 a ãásti p. p. ã. 2023/2 o v˘mûfie
1 038 m2, k. ú. Krásná Lípa (slouãeno do p. p. ã.
2023/1, k. ú. Krásná Lípa) za úãelem zfiízení za-
hrady za cenu 155 940 Kã (do základní v˘mûry 26
100 Kã, nad základní v˘mûru 97 440 Kã, porosty 32
400 Kã) Ak. arch. Josefu a Alenû Matyá‰ov˘m, by-
tem Praha 6, Nov˘ Lesík 887/17. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 04
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã.
2023/2 k. ú. Krásná Lípa po oddûlení vodoteãe dle
pfiedloÏeného návrhu, za úãelem v˘stavby rodin-
ného domu za cenu do základní v˘mûry 15 Kã/m2,
nad základní v˘mûru 40 Kã/m2, porosty 13 400 Kã,
studna 1 000 Kã Angelice Vosátkové, bytem
Krásná Lípa, Nemocniãní 1062/26 a Martinu Vosát-
kovi, bytem Rumburk, Na Valech 242. Prodej bude
realizován podle § 9 Postupu ve vûci prodeje
a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví mûsta Krásná
Lípa. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené. 

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 05
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã.
2023/2 o v˘mûfie 80 m2, k. ú. Krásná Lípa za úãe-
lem zfiízení zahrady za cenu 20 800 Kã (nad zá-
kladní v˘mûru 6 400Kã, porosty 14 400 Kã) Ing.
JUDr. Stanislavu a JUDr. Marii Zahradníãkov˘m, by-
tem Praha 6, Kafkova 10. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 06
RM schvaluje rozdûlení p. p. ã. 2443/2, k. ú. Krásná
Lípa dle pfiedloÏeného návrhu za úãelem:
a) zfiízení zahrady Miroslavu Vaníãkovi, bytem

Krásná Lípa, Klá‰terského 801/5. 
b) v˘stavby rodinného domu Kláfie Adámkové,

bytem Rumburk, ÎelezniãáfiÛ 9/1379, dle Po-
stupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve
vlastnictví mûsta Krásná Lípa. 

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 07
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã.
52/1 o v˘mûfie 960 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za
úãelem zfiízení zahrady za cenu 80 700 Kã (do zá-
kladní v˘mûry 1 600 Kã, nad základní v˘mûru 52
800 Kã, porosty 26 300 Kã) BoÏenû Hlaváãkové,
bytem Praha 4, Nad Nuslemi 19. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 08
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p. p. ã.
536 (novû vzniklá p. p. ã. 536/2) o v˘mûfie 217 m2,
k. ú. Krásn˘ Buk za úãelem zfiízení zahrady za cenu
5 655 Kã (do základní v˘mûry 3 255 Kã, porosty 2
400 Kã) Milenû a Vladimíru Míkov˘m, bytem Praha
9, MimoÀská 635/20. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 09
RM doporuãuje ZM schválit prodej p. p. ã. 143/4
o v˘mûfie 400 m2 a ãásti p. p. ã. 143/1 o v˘mûfie
565 m2, v‰e k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem zfií-
zení zahrady za cenu 37 340 Kã (do základní v˘-
mûry 9 990 Kã, nad základní v˘mûru 14 950 Kã,
porosty 12 400 Kã) Ing. Petru Kadefiábkovi, bytem
Praha 9, Spojovací 12 a MUDr. Vandû Kadefiáb-
kové Bfiezinové, bytem Praha 9, Prosecká 123.
Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spo-
jené.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 10
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p. p. ã.
2023/2, k. ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby ro-
dinného domu Blance Löffer, bytem Böblingen,
Keltenburgstrasse 27, z dÛvodu prodeje jinému zá-
jemci.

Smûna pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 11
RM doporuãuje ZM neschválit smûnu p. p. ã.
2007/1, k. ú. Krásná Lípa za p. p. ã. 182/1 o v˘-
mûfie 1 582 m2, p. p. ã. 183 o v˘mûfie 640 m2, p. p.
ã. 186/2 o v˘mûfie 1 248 m2 a p. p. ã. 2993 o v˘-
mûfie 150 m2, v‰e k. ú. Krásná Lípa mezi mûstem
Krásná Lípa a manÏely Dastychov˘mi, Krásná
Lípa, Komenského 11, z dÛvodu nevyuÏitelnosti p.
p. ã. 2007/1, k. ú. Krásná Lípa pro mûsto Krásná
Lípa.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 12
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti p. p. ã.
554 a ãásti p. p. ã. 294/2, v‰e k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy, Ing. arch. Zuzanû âíhalové, bytem Praha 1,
PafiíÏská 203 z dÛvodu zachování pfiístupu k po-
zemkÛm mûsta Krásná Lípa.

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 13
RM doporuãuje ZM neschválit Ïádost Ladislava
Hájka, bytem Krásná Lípa, Vlãí Hora 160, v zastou-
pení Ladislava Hájka a Jana Hájka, bytem Staré
Kfieãany, Nové Kfieãany 126, o uzavfiení kupní
smlouvy na p. p. ã. 580/1 a p. p. ã. 580/2, v‰e k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy. 

Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 14
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p. p. ã. 629
o v˘mûfie 665 m2, k. ú. Krásná Lípa Alenû Kraus-
zové, bytem Krásná Lípa, Frindova 654/37, z dÛ-
vodu zachování pozemku pro potfieby mûsta
a neúplné Ïádosti. RM doporuãuje ZM vyhlásit zá-
mûr obce v budoucnu p. p. ã. 629, k. ú. Krásná
Lípa neprodávat. 

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 15
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout pozemky:
p. p. ã. 2590/4; k. ú. Krásná Lípa; 3 118 m2

p. p. ã. 2685; k. ú. Krásná Lípa; o v˘mûfie 5 293 m2

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 16
RM schvaluje ukonãení smlouvy ã. 97/23/70-042
o nájmu pozemku dohodou ke dni 31. 3. 2006, ná-
jemce Jifií Mana, Krásná Lípa, U Tiskárny 9.

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 17
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 348/3 o v˘mûfie
321 m2, k. ú. Krásná Lípa, za úãelem zfiízení zahrady
Pavlínû Klabanové, bytem Krásná Lípa, Pivovarská
486/6.

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 80 - 18
RM neschvaluje pronájem ãásti p. p. ã. 346/2, k. ú.
Krásná Lípa za úãelem zfiízení zahrady Pavlínû Kla-
banové, bytem Krásná Lípa, Pivovarská 486/6,
z dÛvodu zachování pozemku pro potfieby mûsta.

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 80 - 19
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit ãást p. p. ã. 554
a ãást p. p. ã. 547, v‰e k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za
ãást p. p. ã. 284, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy dle pfied-
loÏeného návrhu.

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 80 - 20
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit ãást st. p. ã.
577/1, k. ú. Krásná Lípa za ãást st. p. ã. 735, k. ú.
Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu. 

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 80 - 21
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit ãást p. p. ã.
390/1, st. p. ã. 299/4 za p. p. ã. 389/3, ãást p. p. ã.
389/2, ãást p. p. ã. 389/1 a ãást st. p. ã. 292/2, v‰e
k. ú. Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu.

Byty
Usnesení RM ã. 80 - 22
RM doporuãuje ZM schválit pfievod práv a zá-
vazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy ã. 2004/40/17-95 na byt ã. 22
v objektu Nemocniãní 1149/12a, mezi mûstem
Krásná Lípa a Jánem Bajzou a Darinou Bajzovou
oba bytem Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa,
na Alenu ·rámkovou, bytem Valentova 1731/21,
Praha.

Byty
Usnesení RM ã. 80 - 23
RM schvaluje pronájem bytu ã. 22, Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa, Alenû ·rámkové, bytem
Valentova 1731/21, Praha, za podmínky schválení
pfievodu práv a závazkÛ ZM Krásná Lípa.

Dodávka vody
Usnesení RM ã. 80 - 24
RM schvaluje uzavfiení smlouvy na dodávku pitné
vody a odvádûní odpadních vod v objektu Ne-
mocniãní 1156/16 (DPS II), Krásná Lípa s firmou Se-
veroãeské vodovody a kanalizace a. s., Pfiítkovská
1689, Teplice dle pfiedloÏeného návrhu.

III. RÛzné
Byty
Usnesení RM ã. 80 - 25
RM bere na vûdomí uzavfiené nájemní smlouvy na
pronájem bytÛ v objektu DPS II., Nemocniãní
1156/16, Krásná Lípa: 
ã.bytu, jméno nájemce, Adresa 
1 Zdafiil Walter, Zdafiilová Jitka, Bendlova 467/ 9, Krásná

Lípa
2 Exner Josef, Exnerová Eva, Mánesova 293/6, Krásná

Lípa
3 Kacafírek Miroslav, Kacafírková Dagma,r Havlíãkova

951/10, Krásná Lípa
4 Bílek Josef, Bílková Jana, Bendlova 438/7, Krásná

Lípa
6 Jurá‰ková AlÏbûta, Kyjovská 373/51, Krásná Lípa
7 Pavli‰ová Vlasta, Nemocniãní 1063/28, Krásná Lípa
8 FraÀková Helga, Franûk Franti‰ek, U Tiskárny 234/1,

Krásná Lípa
9 Hroník Jifií, Hroníková Helena, PraÏská 450/48, Krásná

Lípa
10 Pristachová Annamarie, Krásn˘ Buk 80, Krásná Lípa
11 Pávková Eli‰ka, Tfi. 9. kvûtna 40, Rumburk
12 Knobloch Josef, Knoblochová Jifiina, El. Krásnohor-

ské 966/37, Krásná Lípa
13 Procházka Radoslav, Procházková Jifiina, Nemoc-

niãní 1063/28, Krásná Lípa
14 Ho‰ková Marie, Nové Kfieãany 52, Nové Kfieãany
15 Hnuta Jifií, Hnutová ZdeÀka, Nemocniãní 1148/12,

Krásná Lípa
16 ·trubinská Anna, Matyásko Jifií, Varnsdorfská 55/13,

Krásná Lípa
17 Legner Jaroslav, Legnerová Milu‰e, Potoãní 108/13,

Krásná Lípa
18 Zámyslick˘ Josef, Zámyslická Marie, Nemocniãní

1137/6, Krásná Lípa
19 Huspeková Jindfii‰ka, Velk˘ ·enov 391, Velk˘ ·enov
20 Jakl Ivan, Jaklová Jarmila, Nemocniãní 1063/28,

Krásná Lípa
21 Procházka Alexander, Nemocniãní 1090/4a, Krásná

Lípa
22 Beránková AlÏbûta, Hálkova 3, Rumburk
23 Baranová BoÏena, Mikulá‰ovice 686, Mikulá‰ovice
24 Grabková Jifiina, Mánesova 1008/32, Krásná Lípa
25 Hodboìová Helga, Vlãí Hora 154, Krásná Lípa
26 Horáková Marie, Nerudova 1115/11, Krásná Lípa
27 BroÏová SoÀa, V. Kováfie 21, Rumburk
28 Milada KoÏnarová, Rumburská 658/4, Krásná Lípa

PD-zástavba rodinn˘mi domy
Usnesení RM ã. 80 - 26
RM schvaluje nabídku na zpracování PD pro
územní fiízení na akci Zástavba RD mezi ulicemi
Smetanova, Rooseveltova, E.Krásnohorské, vã. za-
ji‰tûní geodetického zamûfiení a radonového prÛ-
zkumu za celkovou cenu 177 tis. Kã bez DPH
a schvaluje uzavfiení smlouvy s firmou Intes-pro,
spol. s. r. o., Liberec.

Chodník ve Smetanovû ul.
Usnesení RM ã. 80 - 27
RM schvaluje nabídku firmy Silnice a mosty, a.s.
Varnsdorf, na obnovu chodníkÛ ve Smetanovû
ulici za cenu 244 tis. Kã bez DPH, dle pfiedloÏeného
návrhu. 

Dodatek ã. 3 k pojistné smlouvû
Usnesení RM ã. 80 - 28
RM schvaluje dodatek ã. 3 k pojistné smlouvû ãíslo
772 004125 6 spoleãnosti KOOPERATIVA
POJI·ËOVNA, a. s.. 

Závûreãn˘ úãet - zpráva o hospodafiení za rok
2005
Usnesení RM ã. 80 - 29
RM bere na vûdomí závûreãn˘ úãet - zprávu
o hospodafiení mûsta Krásná Lípa za rok 2005
pfiedloÏenou pfiedsedou finanãního v˘boru Jifiím
·ediv˘m dle pfiedloÏeného návrhu.

Smlouva o spolupráci
Usnesení RM ã. 80 - 30
RM schvaluje smlouvu o spolupráci
s KOOPERATIVA POJI·ËOVNOU, a.s..

Byty
Usnesení RM ã. 80 - 31
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 4,
Masarykova 993/2, Krásná Lípa o velikosti 1 + 3, ka-
tegorie I. Ve‰keré opravy a úpravy si nájemce pro-
vede na vlastní náklady. 

Oprava administrativních chyb
Usnesení RM ã. 80 - 32
RM schvaluje opravu administrativních chyb:
1. Usnesení RM ã. 79 - 17 - kauce ãiní 4 000 Kã

(oprava v˘‰e kauce)
2. Usnesení RM ã. 79 - 20 - RM schvaluje pronájem

bytu ã. 28 (oprava ãísla bytu)
3. Usnesení RM ã. 79 - 22 - kauce ãiní 5 000 Kã

(oprava v˘‰e kauce)

DPS, Nemocniãní 1156/16
Usnesení RM ã. 80 - 33
RM schvaluje SOD na servis v˘tahu v objektu Ne-
mocniãní 1156/16, Krásná Lípa s firmou Otis a. s.,
Jana Opletala 1279, Bfieclav dle pfiedloÏeného
návrhu.

Telefony
Usnesení RM ã. 80 - 34
RM schvaluje dodatek o zmûnû telefonního ãísla
na objektu Nemocniãní 1148/12 s firmou GTS No-
vera Contact, s.r.o., Vinohradská 174, 130 19
Praha.

Oprava obfiadní sínû
Usnesení RM ã. 80 - 35
RM schvaluje uzavfiení SOD na opravu obfiadní
sínû v objektu Masarykova 246/6, Krásná Lípa s fir-

mou Demos s. r. o., Masarykova 602, Krásná Lípa,
dle pfiedloÏeného návrhu.

Zastupování mûsta
Usnesení RM ã. 80 - 36
RM povûfiuje vedoucího odboru OMCS Karla Ho-
molku k hájení práv mûsta Krásná Lípa, jako ãlena
druÏstva SBDO PrÛkopník dle ãl. 12 písmeno a) aÏ
d) Stanov SBDO PrÛkopník, v samosprávách Sta-
vebního bytového druÏstva PrÛkopník, ·tefánikova
454, 40747 Varnsdorf 1: 
1. samospráva ã. 076/1062, Nemocniãní 1062/26,

Krásná Lípa
2. samospráva ã. 077/1063, Nemocniãní 1063/28,

Krásná Lípa
3. samospráva ã. 078/1065, Nemocniãní 1065/32,

Krásná Lípa.

Chránûné byty DPS II.
Usnesení RM ã. 80 - 37
RM schvaluje pronájem bytu ã. 5, Krásná Lípa, Ne-
mocniãní 1156/16 
Jarmile a Karlu Jarolímkov˘m, Krásná Lípa, Ne-
mocniãní 1062/26 za tûchto podmínek:
1. pfievod bytu Nemocniãní 1062/26 na mûsto

Krásná Lípa bude schválen SBDO PrÛkopník
Varnsdorf

2. pfievod druÏstevního podílu bude ve stejné v˘‰i,
za kter˘ manÏelé Jarolimkovi byt získali a pfievod
bude schválen ZM.

Vegetaãní nádoby
Usnesení RM ã. 80 - 38
RM schvaluje nákup 6 ks speciálních vegetaãních
nádob na stoÏáry vefiejného osvûtlení vã. osázení
dle pfiedloÏeného návrhu. âástka bude uvolnûna
z rozpoãtové rezervy.

Zmûna ã. 1 smlouvy 2002/19/19-071
Usnesení RM ã. 80 - 39
RM schvaluje zmûnu ã. 1 smlouvy o zaji‰Èování ãin-
nosti ã. 2002/19/19-071 mezi mûstem Krásná Lípa
a o. p. s. âeské ·v˘carsko.

·kolská rada
Usnesení RM ã. 80 - 40
Rm odvolává na vlastní Ïádost Jarmilu Judovou,
bytem Kfiinické námûstí 255/5, Krásná Lípa, ze ‰kol-
ské rady.

Pfiidûlení finanãního pfiíspûvku
Usnesení RM ã. 80 - 41
RM schvaluje pfiíspûvek oddílu ¤ecko-fiímského zá-
pasu na úãast ÏákÛ na mezinárodním turnaji ve
v˘‰i 10 000 Kã, dle pravidel pro pfiidûlování finanã-
ních pfiíspûvkÛ od mûsta na podporu kulturní,
sportovní, tûlov˘chovné ãinnosti a práce s dûtmi
a mládeÏí. 

Komunitní centrum âeského ·v˘carska - smlouva
o zfiízení tréninkového místa
Usnesení RM ã. 80 - 42
RM schvaluje uzavfiení smluv na zfiízení tréninko-
vého místa pro klienty projektu Komunitní centrum
âeského ·v˘carska s Domovem dÛchodcÛ
Krásná Lípa, ÚSP Krásná Lípa, Sportovním areálem
Jifietín, Sportovním areálem Varnsdorf, âeské ·v˘-
carsko o. p. s..

ZapÛjãení prodejních stánkÛ
Usnesení RM ã. 80 - 43
RM souhlasí s bezplatn˘m zapÛjãením 2 ks prodej-
ních stánkÛ na oslavu 50. v˘roãí zaloÏení ÚSP
Krásná Lípa, které probûhnou v termínu od 22. 5.
do 25. 5. 2006 v prostorách ÚSP a na pfiilehl˘ch po-
zemcích.

ZapÛjãení stánkÛ
Usnesení RM ã. 80 - 44
RM neschvaluje zapÛjãení stánkÛ obci Lipová na
akci Jarmark dne 28. 5. 2006.

Program kina, plán akcí v kulturním domû a ve
mûstû na mûsíc kvûten 2006
Usnesení RM ã. 80 - 45
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve
mûstû na mûsíc kvûten 2006 dle pfiedloÏeného
návrhu.

Zápis do kroniky mûsta - bfiezen 2006
Usnesení RM ã. 80 - 46
RM schvaluje zápis vãetnû pfiíloh do kroniky mûsta
za mûsíc bfiezen 2006 pfiedloÏen˘ kronikáfiem Iva-
nem Jaklem.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis od SPR· ohlednû kamionové dopravy
- zapojení úfiadÛ práce Ústeckého kraje v projek-

tech mimo ESF
- pfiehled evidovan˘ch uchazeãÛ o zamûstnání 
- pfiíjem televizního signálu TV NOVA na ·luknovsku
- plnûní rozpoãtu mûsta Krásná Lípa na jednotlivé

akce 
- vyjádfiení k usnesení ZM ze dne 2. 3. 2006 - Miro-

slav Vavfiín
- dopis od firmy DEMOS, s. r. o., ohlednû prodeje

objektu Masarykova 45
- pohledávky k rozpoãtov˘m pfiíjmÛm k 31. 3.

2006
- oznámení o schválení Technické monitorovací

zprávy - EQUAL
- obãan Krásné Lípy - Gerhard Karl Mitter, fiidiã For-

mule 1
- ãasopis Dovolená v âeském ·v˘carsku - propa-

gace Krásné Lípy (Ivan âern˘)

RM dále projednala zápisy z této komise:
- cestovního ruchu ze dne 6. 3. 2006
- cestovního ruchu ze dne 27. 3. 2006

USNESENÍ
z 80. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa,

konaného dne 20. 4. 2006



DEN MATEK Kulturní komise mûsta pofiádá
v nedûli 14. 5. od 15.00 hod. v kulturním
domû Den matek. V programu vystoupí ob-
líben˘ Josef Bfií‰ko s partnerkou.

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í Ve ãtvrtek 
11. kvûtna se vefiejnosti otevfie dÛm s peão-
vatelskou sluÏbou DPS II (Ïlut˘) v dobû od
11.00 do 16.00 hodin.

VZPOMÍNKOV¯ AKT Mûstsk˘ úfiad v Krásné
Lípû vás srdeãnû zve na vzpomínkov˘ akt,
kter˘ se bude konat ve ãtvrtek dne 4. kvûtna
2006 od 14.30 hodin na místním hfibitovû
u hrobu padl˘ch vojínÛ ve 2. svûtové válce.
V programu vystoupí dûtsk˘ pûveck˘ sbor
Lipka pod vedením Heleny Doudové. 

VÍTÁNÍ PTAâÍHO ZPùVU. V sobotu 6. 5. pfied
sedmou hodinou ranní mají na Bredovském
letohrádku u zámku Lemberk v Jablonném
v Podje‰tûdí sraz v‰ichni milovníci pfiírody.
Letos jiÏ potfietí mají v LuÏick˘ch horách
moÏnost pfiipojit se k celosvûtové akci Vítání
ptaãího zpûvu. Je pro nû pfiipravena vy-
cházka do pfiírody pod vedením zku‰eného
prÛvodce z âeské spoleãnosti ornitolo-

gické, bûhem níÏ mohou pozorovat ptac-
tvo, nauãí se poznávat druhy podle vzhledu
i zpûvu, dozví se pár zajímavostí z jejich Ïi-
vota. Pro dûti i hravé dospûlé jsou pfiipra-
veny hry s ptaãí tématikou.

SEVERNÍ STOPOU. Klub ãesk˘ch turistÛ Dolní
Poustevna pofiádá v sobotu 13. kvûtna jubi-
lejní 30. roãník turistického pochodu Severní
stopou. Start je od 7.30 do 10.15 a od 8.30
do 10.15 pro cyklosturisty. Cíl je jako kaÏdo-
roãnû na v˘leti‰ti âtverec v Dolní Pous-
tevnû. Nejvût‰í turistickou atrakcí leto‰ní
Stopy bude náv‰tûva nejsevernûj‰ího místa
âeské republiky. Stopa povede i letos pro
del‰í trasy pfies Nûmecko a jednorázovû se
poãítá s otevfiením 3 mimofiádn˘ch hraniã-
ních stezek. KaÏd˘ úãastník obdrÏí barevn˘
pamûtní list a upomínkov˘ suven˘r z kera-
miky (s jubilejní tfiicítkou).Odmûnûni budou
i 3 nejmlad‰í a 3 nejstar‰í úãastníci.
Pozor - pojede téÏ historick˘ vláãek Klubu
pfiátel lokálky!
Podrobnûj‰í informace o trasách naleznete
v propozicích Severní stopy 2006.
Propozice budou téÏ zvefiejnûny na
www.severnistopou.cz.
Informace, propozice obdrÏíte téÏ pfies 
e-mail: leksa@centroflor.cz nebo na tel: 412
315 903

O NÁPRAVU ÎÁDAJÍ MINISTRA. S dopravními
problémy ve ·luknovském v˘bûÏku se staro-
stové ·luknovska obrátili na ministra Milana ·i-
monovského. Îádají ho o zaji‰tûní bezpeã-
nosti obyvatel obcí a fiidiãÛ, a to zejména
o bezodkladnou opravu v˘tlukÛ, obnovení
dopravního znaãení ãi o zv˘‰enou kontrolu
nákladních vozidel. âásti komunikací jsou
dnes skoro neprÛjezdné, situaci zhor‰uje po-
ãet nákladních vozidel a kamionÛ, které ne-
dodrÏují zákaz vjezdu na komunikace ve
smûru âeská Kamenice – Chfiibská – Rybni‰tû
– Krásná Lípa nebo Horní PodluÏí – Jifietín pod
Jedlovou. Pravidelné kontroly zatíÏení náklad-
ních vozidel a pokutování za poru‰ení zákazÛ
vjezdu neprobíhají. Stav, kdy pfies ·luknovsk˘
v˘bûÏek projíÏdí tûÏká nákladní doprava z dÛ-
vodu uzavfiení hraniãního pfiechodu Cínovec,
bude dle vyjádfiení hejtmana kraje Jifiího
·ulce trvat minimálnû do konce leto‰ního
roku. Starostové ·luknovska proto vyzvali mi-
nisterstvo dopravy k urychlenému jednání.

DùâÍNSKO REALIZUJE POUZE âTY¤I PROJEKTY.
Nejvíce dotací z programÛ Phare, EQUAL, In-
tereg IIIA, SROP a MPSV zamûfien˘ch na práci
s nezamûstnan˘mi se v Ústeckém kraji poda-
fiilo získat organizacím na Mostecku. Je to cel-
kem 27 projektÛ. Na Dûãínsku se realizují
pouze ãtyfii projekty. Nás mÛÏe tû‰it, Ïe jedním
z nich je právû ten krásnolipsk˘ - projekt Ko-
munitní centrum âeského ·v˘carska. Do pro-
jektu se podafiilo zafiadit tfiicet osm klientÛ, do
dal‰ích ãtyfi dlouhodob˘ch vzdûlávacích mo-
dulÛ poãítáme se zafiazením dal‰ích dvaceti.
I tak ale nadále v Krásné Lípû zÛstává dal‰ích
tfii sta lidí v evidenci úfiadu práce.

NEZAMùSTNANOST JE DVACETIPROCENTNÍ.
V b˘valém okrese Dûãín je nejvût‰í neza-
mûstnanost na Rumbursku a Varnsdorfsku.
Z mûst je nezamûstnaností nejvíce postiÏen Ji-
fiíkov, ·luknov, Krásná Lípa, Mikulá‰ovice
a Velk˘ ·enov, z obcí potom Merboltice, Srb-
ská Kamenice a Dobrná. Naopak tradiãnû
nejmen‰í nezamûstnanost stabilnû hlásí Dolní
Poustevna. Na konci bfiezna bylo na Dûãín-
sku voln˘ch 532 pracovních míst, na jedno
místo v‰ak pfiipadá 21,4 uchazeãe. Krásná
Lípa s 351 evidovan˘mi uchazeãi na ÚP
(20,38% nezamûstnanost) je mezi osmnácti
mûsty a obcemi ·luknovska na ãtrnáctém
místû. 
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RÒZNÉ Pozvánky

MRTVOLA VE SKLEPù. Klon, ‰éf textilní továrny nûkde v jihov˘chodní
Asii, a Zoff, vedoucí v˘roby tamtéÏ, se chystají pfiesunout podnik
do je‰tû levnûj‰í v˘robní zóny. Stûhování má probûhnout tajnû,
bûhem jediné noci. Zdá se, Ïe plán vychází, v cestû v‰ak stojí dvû
Ïeny…
Divadelní hra o nadnárodních koncernÛ v zemích s levnou pra-
covní silou, o zmizení jedné ‰iãky, o pÛvodu na‰eho obleãení.
Úter˘ 9. 5. 2006, 19.00 hodin, Krásná Lípa - Kino, vstupné 30 Kã.
Divadelní pfiedstavení bude odehráno v nûmãinû s ãesk˘mi ti-
tulky. Souãástí hostování bude i divadelní workshop, na nûjÏ jsou
srdeãnû zváni v‰ichni, koho téma zajímá. Znalosti nûmãiny ani zku-
‰enosti s divadlem nejsou potfieba. 
Více informací na www.BerlinerCompagnie.de/divadlo-workshop

KINEMATOVLAK
Ve stfiedu 17. kvûtna 2006 bude v rámci zlínského dûtského filmo-
vého festivalu Krásnou Lípou projíÏdût takzvan˘ KINEMATOVLAK. 

Vlak bude stát na hlavním nádraÏí a po cel˘ den zdarma promí-
tat dûtské filmy, v tomto ãasovém rozmezí:
10.30 - 11.00 hod. Kosí bratfii
11.00 - 11.30 hod. âarodûjné pohádky
11.30 - 12.00 hod. Velryba Decimálka, Pik a Kvik
12.00 - 12.30 hod. Cesty formana ·ejtroãka
12.30 - 13.00 hod. ·taflík a ·pagetka
13.00 - 15.00 hod. Andûl pánû
15.00 - 16.30 hod. Pan Tau

Nenechte si ujít

Stejnû jako v minul˘ch letech i letos rozho-
dovala rada mûsta o finanãních pfiíspûv-
cích místním zájmov˘m organizacím.
V rámci dotaãních titulÛ mezi devatenáct
zájmov˘ch organizací rozdûlila celkem 200
000 Kã. „KaÏdoroãnû se snaÏíme podpofiit
aktivní zájmové organizace, které celo-
roãnû pracují, a také podpofiit akce, které
ve mûstû pofiádají,“ fiekla krásnolipská mís-
tostarostka Hana Volfová. Pfiitom poãet
akcí, které mûstské zájmové organizace po-
fiádají, je úctyhodn˘. Není t˘den, aby se
v Krásné Lípû nûco nedûlo. „A nejsou to
akce malé, krásnolip‰tí se mohou pochlubit
nûkolika akcemi nadregionálními nebo me-
zinárodními,“ doplnila Hana Volfová.

Na finanãní podporu se tak letos mohou
tû‰it napfi. místní aktivní ochránci pfiírody,
mnoh˘mi úspûchy ovûnãení ãlenové oddílu
fiecko-fiímského zápasu nebo maminky

s dûtmi v matefiském centru Beru‰ka. Vedení
mûsta finanãnû podpofiilo také konání nej-
rÛznûj‰ích sportovních a kulturních akcí. Díky
dotacím se tak letos napfiíklad uskuteãní
volba nejkrásnûj‰í romské dívky Miss Roma,
pofiádaná romsk˘m sdruÏením âaãipen.
V létû bude Krásná Lípa hostit letní turistick˘
sraz, mezinárodní folklorní festival nebo dal‰í
roãník cyklistického závodu Tour de Feminin.
Radní ov‰em nezapomnûli ani na okolní
osady a podpofiili organizaci svatojánsk˘ch
slavností ãi letnic v nedaleké Vlãí Hofie. Ve-
dení mûsta ze své pfiíznû nevynechalo ani
místní rybáfie, kynology, hasiãe, fotbalisty
a dotace získaly také zdej‰í folklorní a pû-
vecké soubory. „Velmi si váÏíme tûchto té-
mûfi osmi stovek aktivních lidí, ktefií z Krásné
Lípy dûlají lep‰í místo pro Ïivot,“ zdÛraznila
Hana Volfová.

(jf)

Zájmové organizace dostanou
dvû stû tisíc



Okresní fieditelství Policie âR v Dûãínû na-
bízí obãanÛm novou sluÏbu. Na interneto-
v˘ch stránkách www.policiedecin.net jsou
zvefiejnûna jména policistÛ zafiazen˘ch na
jednotliv˘ch obvodních oddûleních Okres-
ního fieditelství v Dûãínû, jejichÏ úkolem je
péãe o svûfiené teritorium a fie‰ení otázek
bezpeãnosti a vefiejného pofiádku v daném
okrsku. Obãané se tak se sv˘mi problémy,
poznatky a stíÏnostmi mohou obracet pfiímo
na konkrétního policistu, kter˘ má v dané
oblasti nejlep‰í osobní a místní znalosti
a kter˘ za tuto oblast zodpovídá. Lidé na
webu naleznou konkrétní jméno policisty,
na kterého se mohou osobnû, telefonicky
nebo písemnû obracet s dotazy ãi postfiehy
t˘kajícími se dané oblasti. 

Najdûte si na
internetu

svého policistu

V sobotu a nedûli se nask˘tá v˘hodné
spojení ze ·luknovského v˘bûÏku DráÏìan.
MÛÏete tak strávit pfiíjemn˘ den v historic-
kém hlavním mûstû Saska, které je naz˘-
váno Florencií severu. AÈ uÏ se vydáte po
historick˘ch památkách, nakupování nebo
jen posedíte v jedné z mnoha útuln˘ch ka-
váren, urãitû nebudete litovat.

Barokní jádro mûsta, povaÏované za
jedno z nejkrásnûj‰ích mûst Evropy, bylo
v pováleãném období pracnû obnoveno,
vãetnû kostelÛ, palácÛ a zámku.

Jízdenka SONE+ platí vÏdy 1 den, pouze
v sobotu nebo nedûli. 

Cena 160 Kã (max 2 dospûlí a 3 dûti do 
15 let).

Informace o jízdních fiádech a tipech na
v˘let najdete na www.ceskesvycarsko.cz
a na v‰ech informaãních stfiediscích OPS
âeské ·v˘carsko.

Z Rumburku se SONE+ 
do DráÏìan
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KINO Krásná Lípa Poãátkem dubna se v základní umûlecké
‰kole ve Varnsdorf konal jarní koncert ÏákÛ
této ‰koly. Vystoupení se zúãastnil i krásnolip-
sk˘ pûveck˘ sbor pod hlaviãkou ZU· Varns-
dorf a pod vedením sbormistrynû Oldfii‰ky
Kube‰ové s klavírním doprovodem Heleny
Doudové. Snaha a píle na‰ich dûvãat se vy-
platila, jejich odchod z podia byl doprová-
zen˘ velk˘m potleskem. Vûfiím, Ïe i dal‰í vy-
stoupení sboru budou úspû‰ná a Ïe pfiilákají
dal‰í zájemce o posílení jejich fiad a udrÏí
krásnolipskou hudební tradici. Pfii této pfiíleÏi-
tosti bych chtûla podûkovat Mgr. Jarolím-
kové, která se zaslouÏila o vzorné vedení
obou na‰ich sborÛ, Lipky a Vãeliãek.

Vlaìka Vítková

Tradice nekonãí

Vlakem z Dûãína do Hfienska a Saského
·v˘carska.
Od 11. 12. 2005 jezdí celot˘dennû pravi-
delné osobní vlaky z Dûãína do Bad Schan-
dau se zastávkou v Dolním Îlebu a saské
Schönû, odkud je moÏno pfievézt se lab-
sk˘m pfiívozem do Hfienska.
Jak koupit jízdenku (cena r. 2005):
V Dûãínû je nutno zakoupit zpáteãní jíz-
denku do místa Schöna, státní hranice (tam
a zpût 29 Kã) a prÛvodãí ve vlaku prodá jíz-
denku pro úsek Schöna, st. hranice – Bad
Schandau (za 22 Kã).
Pfii zpáteãní jízdû není moÏnost zakoupit
v Schönû jízdenku. PrÛvodãí opût prodá ve
vlaku jízdenku pro úsek Schöna – Schöna
státní hranice za 22 Kã. Pro dal‰í úsek do
Dûãína platí pfiedem zakoupená zpáteãní
jízdenka. Celková cena tam a zpût je tedy:
29 + 22 + 22 = 73 Kã.

Nově otevřeno
Prodej nových vozů Hyundai

a Chevrolet za hotové i na leasing.
Servis zajištěn pro vozidla všech

značek. Miroslav Havel,
AUTOSERVIS – AUTOSALON,

Krásnolipská 247, 408 01 Rumburk,
Tel./Fax: 412 331 643,

e-mail: havel.daewoo@seznam.cz 

âSOP Tilia a Ekoklub Ledumka ve spolu-
práci s mûstem Krásná Lípa zve v sobotu
6. kvûtna dobrovolníky, aby pfii‰li pomoci
sázet stromky. Sraz úãastníkÛ v 9.00 na ná-
mûstí pod lipou, s sebou pracovní oble-
ãení, vhodnou obuv a dobrou náladu.

Sázení stromkÛ


