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VÁNOâNÍ STROM SPLNùN¯CH P¤ÁNÍ
PRO KRÁSNOU LÍPU
Na vánoãním koncertû 21.12.2002
jsme mohli ozdobit stromek na‰imi pﬁáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek
bylo zavû‰eno 88 pﬁání, z nichÏ nûkterá byla skromná : „Aby se ve ‰kolní jídelnû vaﬁily jednou t˘dnû krokety",
nûkterá ménû : „Aquapark + tobogány!", nûkterá hmotná : „AÈ uÏ mám
mobila a skejt bych chtûla od mûsta",
a nûkdo pﬁál : „Zdraví, ‰tûstí, úspûchy
pro velké i pro dûti". Nûkterá si budeme umût splnit, jiná budou muset je‰tû
nûjak˘ ãas poãkat a nûkterá se asi
Krásné Lípû nesplní nikdy.
„VáÏen˘ pane jeÏí‰ku, mohl bys nám
pﬁinést bankomat. A nemusí b˘t ani
pod stromeãkem."
První bankomat do Krásné Lípy nám
nepﬁinese JeÏí‰ek, ale âeská spoﬁitelna, a. s. Bude umístûn z boku budovy
Masarykova 2.
„Zv˘‰it kulturní zázemí (divadlo, koncerty). AÈ se podaﬁí kino tak, aby
v‰ichni byli nad‰ení. Více vystoupení
souborÛ nejen na Vánoce, více koncertÛ."
O tom, jak se podaﬁila právû probíhající rekonstrukce setkávacího centra
– kina, se budeme moci pﬁesvûdãit jiÏ
1. 2. 2003 na první akci zde poﬁádané,
a to na reprezentaãním plese mûsta.
Novû opravená budova nabízí prostor
pro poﬁádání ﬁady kulturních a spoleãensk˘ch akcí, záleÏí jen, na co budou
síly mûsta a spoleãensk˘ch organizací
staãit.
„Aby v‰echny vlaky projíÏdûjící Krásnou Lípou zastavovaly na obou na‰ich
nádraÏích."
Bylo by to hezké, ale na zastávce
Krásná Lípa – mûsto nestaví pouze
rychlíky. Jde o 6 vlakÛ z pﬁibliÏnû 30,
které dennû Krásnou Lípou projíÏdí. Jistû si nikdo z nás nepﬁedstavuje, Ïe
rychlík bude zastavovat po 2 kilometrech jízdy, ale Ïe nám snad zajistí co
nejrychlej‰í pﬁesun na dlouhé trase.
„Vodovod + plyn do Zahrad a na Vlãí
Horu, patﬁíme k Vám také. Aãkoliv se
v Krásné Lípû dûlá mnoho zásluÏn˘ch

akcí a my za nû dûkujeme, ocenili
bychom i o stále vût‰í péãi o okrajové
oblasti."
I toto se pﬁipravuje. Problém je mimo
jiné v tom, Ïe mûsto samo o sobû nerozvádí vodu ani plyn. A tak kromû sehnání penûz (velk˘ch!) musí b˘t zájem
i ze strany firem zaji‰Èujících „dopravu"
tûchto „surovin".
„Oprava silnice v jednosmûrce, po
pravé stranû."
PﬁestoÏe jde o státní, respektive krajskou silnici, opravu zajistí mûsto po v˘stavbû kanalizace v leto‰ním a pﬁí‰tím
roce.
„Kluzi‰tû, koupali‰tû, bazén …"
O takov˘chto zaﬁízeních ve mûstû si
zatím mÛÏeme nechat jen zdát, ale
máme to ‰tûstí, Ïe jsme do pÛl hodiny
pﬁed bazénem nebo kluzi‰tûm v Rumburku, pﬁípadnû ve Varnsdorfu a mÛÏeme vyuÏít sluÏeb tûchto i dal‰ích zaﬁízení, která by se v Krásné Lípû zatím
neuÏivila. Ani v Praze nemají takovéto
zaﬁízení na kaÏd˘ch 10 kilometrech.
„Udûlat hﬁi‰tû pro malé dûti, aby mûly velkou radost, kde by si mohly hrát."
V roce 2002 pﬁibyly k hﬁi‰ti na Hauserce dal‰í dvû. Jedno spoleãnû s mûstem a OS Dromedár postavili obyvatelé sídli‰tû a druhé men‰í si za pﬁispûní
mûsta dohodli a sami postavili u domu
Studánecká 16. Je dobﬁe, Ïe je tu dost
‰ikovn˘ch lidí, kteﬁí jsou ochotni vûnovat ãas i práci realizaci svého nápadu,
kter˘ zkrá‰lí místo, kde Ïijí.

POZVÁNKA
Mûsto Krásná Lípa Vás zve
na

Reprezentaãní ples,
kter˘ se bude konat
1. února 2003 od 20.00
v novû zrekonstruovaném
kulturním domû v Krásné
Lípû. K tanci a poslechu bude
hrát hudební skupina Roxel
music. Vstupné 60,- Kã.
Vstupenky si rezervujte
u paní Cidlinové,
tel.: 412 383 422.
KRÁSNOLIP·TÍ ZAZPÍVALI
KRÁSNOLIPSK¯M
V‰ech ‰est krásnolipsk˘ch souborÛ se
opût po roce postavilo pﬁed místní
publikum, ale nejen pﬁed nûj, pﬁi tradiãním vánoãním koncertû, kter˘ jiÏ sedm˘m rokem poﬁádá mûsto Krásná
Lípa a na jehoÏ realizaci se spoleãnû
podílejí v‰echny soubory. Pﬁed zaplnûn˘m sálem Hotelu Beseda postupnû
zazpívali ãeské i svûtové vánoãní koledy dûtské pûvecké soubory Vãeliãky
a Lipka, Komorní soubor ZU·, dûtsk˘
folklórní soubor Kﬁiniãánek, folklórní
soubor LuÏiãan, celé vánoãní pásmo
pak zakonãil folklórní soubor Dykyta.
(sp)

A na závûr dvû pﬁání :
„Jsem náv‰tûvníkem mûsta. Nikde
jsem za poslední dobu nevidûla tolik
zmûn k lep‰ímu jako u Vás. Pﬁeji tedy
stále daﬁící se plány a spoustu dobr˘ch podnikav˘ch lidí mezi Vámi."
„Pﬁeji novému mûstu hodnû rozkvûtu
a radosti, aby lidé ve mûstû si váÏili
v‰eho co se jim nask˘tá a mezi sebou
byli vlídní a nezávidûli si, hodnû zdraví
mûsto."
(hv)

Foto: ·árka Pe‰ková
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OCENùNÍ PRÁCE
ZÁJMOV¯CH
ORGANIZACÍ
Folklorní festival Tol‰tejnského panství, mistrovství âR v zápase ﬁeckoﬁímském, festival dûtsk˘ch pûveck˘ch
sborÛ a patnáct˘ roãník cyklistického
závodu Tour de Feminin vyhodnotila
krásnolipská radnice jako ãtyﬁi nejv˘znamnûj‰í akce uplynulého roku.
Kromû toho vyslovila díky i dal‰ím
‰estadvaceti organizacím a jednotlivcÛm za práci, kterou v loÀském roce odvedli nejen pro mûsto a jeho
obyvatele, ale i pro náv‰tûvníky Krásné Lípy. Za akce, které se díky nim
uskuteãnily a za pravidelnou ãinnost,
jíÏ vûnují svÛj voln˘ ãas, jim v obﬁadní
síni Mûstského úﬁadu podûkovali starosta Zbynûk Linhart a místostarostka
Hana Volfová.
Za leto‰ní vÛbec nejv˘znamnûj‰í akci v‰ak krásnolipská radnice povaÏuje Festival Tol‰tejnského panství, na

jehoÏ poﬁádání se podílel folklórní
soubor LuÏiãan. Podle vedoucí souboru Nadi Semelkové by se tento
festival mûl od roku 2004 stát ãlensk˘m festivalem Folklorního sdruÏení
âR.
Prakticky v‰ichni z ocenûn˘ch zároveÀ ocenili, Ïe kromû pﬁímé finanãní
podpory krásnolipská radnice umoÏÀuje zájmov˘m spolkÛm a krouÏkÛm
bezplatnû vyuÏívat mûstská zaﬁízení.
Podle starosty Linharta tato nepﬁímá
forma podpory mûsta pﬁesahuje jeden milion korun roãnû.
(sp)

Foto: ·árka Pe‰ková

OD 1. LEDNA 2003
MÁME NOVOU
¤EDITELKU ZÁKLADNÍ
·KOLY KRÁSNÁ LÍPA

âINNOST V¯JEZDOVÉ
JEDNOTKY POÎÁRNÍ
OCHRANY V ROCE
2002

V prosinci 2002 bylo ukonãeno v˘bûrové ﬁízení na ﬁeditele pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa. Za pﬁipomenutí stojí, Ïe jde o úplnû novou organizaci, ve které jsou slouãeny
mateﬁské ‰koly, základní ‰kola, ‰kolní druÏina a jídelna. Mûsto jako zﬁizovatel této
organizace podle zákona jmenovalo 6
ãlenÛ konkurzní komise. V této komisi byli
zástupce mûsta, zástupce odboru ‰kolství krajského úﬁadu, zástupce âeské
‰kolní inspekce, odborník na státní správu
ve ‰kolství, zástupce rodiãÛ dûtí a ãlen
rady ‰koly z ﬁad pedagogÛ. Úkolem konkurzní komise bylo dát vyjádﬁení, kteﬁí
z uchazeãÛ jsou vhodní pro v˘kon funkce
ﬁeditele. Do konkurzu se pﬁihlásilo 5 zájemcÛ, kteﬁí konkurzní komisi pﬁedloÏili své
koncepce bûhu ‰koly a ‰kolek. Tito kandidáti byli také pozváni k pohovoru. Konkurzní komise v‰e posoudila a hlasováním
rozhodla, Ïe z pûti kandidátÛ na v˘kon
funkce ﬁeditele základní ‰koly je vhodn˘
jeden, a to RNDr. Ivana Preyová. Rada
mûsta se souhlasem Krajského úﬁadu Ústeckého kraje jmenovala RNDr. Ivanu
Preyovou ﬁeditelkou od 1. 1. 2003.
Rada mûsta pﬁeje nové ﬁeditelce RNDr.
Preyové, aÈ se jí a jejím spolupracovníkÛm daﬁí vytváﬁet ‰kolu pro dûti pﬁitaÏlivou a zajímavou.
Hana Volfová

V uplynulém roce hasiãi rozhodnû nemûli
pﬁíleÏitost zahálet. V roce 2002 vyjíÏdûli celkem ve 47 pﬁípadech, z toho 4x k likvidaci
‰kod zpÛsoben˘ch ropn˘mi produkty,
6x pﬁi vniku vody do objektÛ, 25x k likvidaci
poÏáru, 8x k likvidaci ‰kod zpÛsoben˘ch
vûtrem, 1x pﬁi sdíleném námûtovém cviãení v ÚSP Palme a nechybûly ani 3 plané
poplachy. Poãet v˘jezdÛ se pﬁitom v porovnání s pﬁedchozími roky v˘raznû zv˘‰il.
Nejãastûj‰ími pﬁíãinami vzniku poÏárÛ domÛ jsou pﬁedev‰ím vadné komíny a vadná
elektroinstalace. V pﬁípadû lesních poÏárÛ
hrají svou roli obvykle odhozené nedopalky od cigaret. PoÏáry v‰ak vznikají také zavinûním tﬁetí osobou, aÈ jiÏ z nedbalosti, ãi
i úmyslnû.
Roman Koi‰
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Graf: Poãet v˘jezdÛ v letech 1999 - 2002

S E T K Á N Í S TA R O S T Ò

Foto: Hana Volfová
V pﬁedvánoãním ãase pozval starosta Zbynûk Linhart v‰echny dﬁívûj‰í starosty na‰eho mûsta na malé neformální setkání spojené s veãeﬁí. Josef My‰ák, Jaroslav Gros, Milan Sudek
a Zbynûk Linhart nejdﬁíve vzpomnûli
u hrobu poloÏením vûneãku a zapálením svíãky na Ing. Souãka, starostu z let
1990 - 1994.
Pﬁi veãeﬁi se diskutovalo o v‰em moÏném, samozﬁejmû i o tom, co kdo udûlal a neudûlal pro mûsto, a co by bylo
kdyby … A jak by nûkteré vûci mohly
vypadat dnes a v budoucnosti na‰eho
mûsta. Jo, u piva to jde vÏdy nûjak lépe.
(vik.)

PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme ﬁeditelkám
‰kolek paní Jaklové,
paní Hnutové a ﬁediteli ‰koly Mgr. Vete‰níkovi za jejich práci.
Rada mûsta
Jménem
v˘jezdové
jednotky dûkuji Petru
Dernerovi, Jiﬁímu Klugemu a Karlu Polachovi za to, Ïe namísto
silvestrovsk˘ch
oslav obûtavû pomohli pﬁi ha‰ení poÏáru.
Roman Koi‰
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ZKRÁTKA
Krátce pﬁed vánoãními svátky Krásnou Lípu nav‰tívili pﬁedstavitelé na‰eho
partnerského mûsta Eibau, aby popﬁáli
pûkné Vánoce a dobr˘ start do nadcházejícího roku 2003. Hosté z Eibau se
také zúãastnili vánoãního koncertu
v Krásné Lípû, kter˘ se jim velmi líbil.
Souãasnû byli krásnolip‰tí pozváni na
náv‰tûvu do nûmeckého Eibau, aby
spolupráce nadále pokraãovala a rozvíjela se.
Vzhledem k dnes jiÏ havarijnímu stavu autobusové zastávky na námûstí jiÏ
existuje zámûr tuto zastávku opravit.
Komplexní oprava by se mûla uskuteãnit na jaﬁe 2003.
Krásnolipská kronika, kterou zpracovává p. Jakl, bude v prÛbûhu února
a bﬁezna bûhem otevíracích hodin
k nahlédnutí v mûstské knihovnû.
Nezamûstnanost k 20. prosinci 2002
se v Krásné Lípû dostala na hodnotu
19,73 % tj. 340 osob. Rekord na ·luknovsku drÏí Lobendava, která má
26,85 % nezamûstnan˘ch, nejniÏ‰í nezamûstnanost je v Doubici, kde dosahuje hodnoty pouh˘ch 8 %.

UPOZOR≈UJEME OBâANY
NA PLATBY ZA ODPAD
Platby probíhají mûsíãnû (nejpozdûji
poslední den pﬁíslu‰ného mûsíce), pololetnû (do 30. 6. a do 31. 12. v pﬁíslu‰ném roce) nebo roãnû (do 31. 3.
v pﬁíslu‰ném roce). Pﬁi pololetních
a roãních platbách lze platit hotovû
v pokladnû MûÚ. V rámci SIPO nebo
bankovním pﬁevodem (ãíslo úãtu
mûsta je uvedeno v platebním v˘mûru) lze platit mûsíãnû, pololetnû i roãnû. Pﬁi platbách uvádûjte vÏdy variabilní symbol, kter˘ je uveden v platebním v˘mûru.
M. Matu‰ková

VYHODNOCENÍ
SOUTùÎE VE
SBùRU PET LÁHVÍ
Je‰tû pﬁed nástupem ÏákÛ základní
‰koly na zaslouÏené zimní prázdniny
probûhlo pololetní vyhodnocení soutûÏe ve sbûru PET láhví, která je kaÏdoroãnû organizována ve spolupráci
s firmou ProEko Varnsdorf. Od poãátku ‰kolního roku dûti shromáÏdily pozoruhodné mnoÏství tûchto obalÛ. Jaké tedy byly v˘sledky?
V kategorii tﬁíd se na prvním místû
umístila 4.A, která nasbírala 12 909
lahví, druhé místo obsadila 5.B s 11
421 lahvemi, tﬁetí byla 1.A, která dokázala shromáÏdit 4 183 lahví. V˘kon
1.A zasluhuje obzvlá‰tního ocenûní,
neboÈ prvÀáãci pﬁedhonili celou ﬁadu
sv˘ch star‰ích spoluÏákÛ.
Pﬁi vyhodnocování jednotlivcÛ obhájil vítûzství z pﬁedchozích let Dorián
Král ze 4.A, kter˘ do ‰koly pﬁinesl obdivuhodn˘ch 10 105 lahví. Druhé místo
vybojoval Jiﬁí Zerzán z 5.B se 4 620 lahvemi, jako tﬁetí se umístil Luká‰ Kluge,
kter˘ pﬁinesl 3 647 lahví.
Vítûzové soutûÏí byli ocenûni dorty
a mnoÏstvím dal‰ích cen. Nyní probíhá druhá polovina soutûÏe, která je
mimo jiné velmi prospû‰ná pro na‰e
Ïivotní prostﬁedí. Absolutní vítûzové
budou známí aÏ pﬁed letními prázdninami. Do té doby bude zcela jistû
probíhat napínavé klání o vítûzné pozice.
Sbûr „petek" není samoúãeln˘. Láhve putují k dal‰ímu zpracování a vyrábí se z nich ﬁada v˘robkÛ. Jaké v˘robky to jsou, bude moÏné shlédnout na
putovní v˘stavce, která bude bûhem
tohoto pololetí instalována i na krásnolipské základní ‰kole.
(ts)

KAM DO SPOLEâNOSTI?
datum

ãas

27.ledna 2003

19.00

1.února 2003
8.února 2003
15.února 2003

20.00
17.00
20.00

akce

místo

Divadlo Járy Cimrmana
Divadlo Varnsdorf
– âe‰i mezi lidoÏravci
Reprezentaãní ples Mûsta DÛm kultury Krásná Lípa
Slavnostní veãer pro seniory DÛm kultury Krásná Lípa
Country ples
DÛm kultury Krásná Lípa

Od 6. do 9. února 2003 bude v obﬁadní síni Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû
moÏnost shlédnout v˘stavu loutek Ing. arch. Cejnara. Pro krásnolipskou veﬁejnost v˘stavu zajistil Spolek pﬁátel Krásnolipska. BliÏ‰í informace budou uvedeny
na letácích. V‰ichni jsou srdeãnû zváni.

NOVOROâNÍ V¯STUP
NA VLâÍ HORU
Podle hesla „Jak na Nov˘ rok, tak po
cel˘ rok" se i v leto‰ním roce vydali
krásnolip‰tí turisté první lednov˘ den
roku 2003 na tradiãní v˘‰lap na rozhlednu na Vlãí hoﬁe. Na námûstí se jich
se‰ly dvû desítky, dal‰í desítka vyznavaãÛ turistiky se pak je‰tû pﬁipojila cestou. A jak b˘vá na Nov˘ rok zvykem,
ani letos se první setkání neobe‰lo bez
tradiãního potﬁásání rukou s pﬁáním
v‰eho nejlep‰ího, ve vût‰inû pﬁípadech do‰lo i na polibky. A tak i na‰e
redakce pﬁeje místním turistÛm, aby
jim novoroãní elán a pevn˘ krok vydrÏel po cel˘ leto‰ní rok.

Foto: ·árka Pe‰ková

KAM ZA
ODPOâINKEM?
Rumburk
Bazén

dopoledne odpoledne sauna

Pondûlí
Úter˘

19.00-22.00
10.00-13.00

14.00-17.00

19.00-22.00

Stﬁeda

10.00-15.00

18.00-21.00

âtvrtek

13.00-15.00

16.00-19.00

19.00-22.00

14.00-19.00

19.00-22.00

Pátek
Sobota

10.00-16.00

16.00-19.00

Nedûle

10.00-16.00

16.00-19.00

Poji‰tûnci V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny mohou vyuÏívat sluÏeb bazénu v Rumburku zdarma kaÏdou
stﬁedu od 17.00 do 18.00. V bazénu
probíhá také plavání maminek
s mal˘mi dûtmi – kaÏdé pondûlí od
9.00 do 12.00.
Vstupné: dûti 15 Kã/hod., dospûlí 25
Kã/hod., v dobû sauny cena zÛstává zachována, minimální doba pobytu je v‰ak 2 hodiny.
Zimní stadion
Rumbursk˘ zimní stadion je otevﬁen v t˘dnu dennû od 14.00, po dobu 1,5-2,5 hod. V sobotu je zimní
stadión otevﬁen od 13.30 do 15.30,
v nedûli od 12.30 do 16.30. Vstupné
pro dûti je 10 Kã, pro dospûlé 15 Kã
za blok.
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MÁME NOVÉ H¤I·ËÁTKO
Je toho mnoho, ãím se mûsto mÛÏe pochlubit – aÈ je to krásná zeleÀ, upravené
plochy, domy ãi nedávno zbudované hﬁi‰tû pro dûti na sídli‰ti. Zlep‰uje se na‰e
prostﬁedí a i my pro to mÛÏeme nûco udûlat.
Îiji ve velkém ãinÏovním domû ve Studánecké ulici, kde Ïije moÏná stejnû dûtí
v‰ech moÏn˘ch vûkov˘ch kategorií jak tﬁeba v paneláku.
Neumíte si v‰ak pﬁedstavit co se stane, kdyÏ se na tomto místû stﬁetnou lidé
s mal˘mi dûtmi a ti, kteﬁí chtûjí mít „zaslouÏen˘ klid".
Dûti si totiÏ hrají vÏdy v‰ude kolem domu, vynalézavû a v‰estrannû a ne zcela
podle na‰ich pﬁedstav. UÏ loÀské léto se tak vztahy mezi obûma skupinami zaãaly zhor‰ovat. Neustálé stíÏnosti na MÚ, Ïádná rozumná komunikace, stﬁety mezi
dospûl˘mi a leckdy vydû‰en˘mi dûtmi (mimochodem – z chování a projevÛ nûkter˘ch dospûl˘ch sousedÛ by si dûti jen tûÏko mohly vzít pﬁíklad) nakonec vedly
ke spoleãnému sezení na MÚ.
Tam jsme do‰li ke spoleãnému ﬁe‰ení – po na‰em návrhu vybudovat svépomocí malé dûtské hﬁi‰tû na místû, kde nebudou dûti ostatním na pﬁekáÏku. Pﬁesto se
díky vrto‰iv˘m a nespokojen˘m spolubydlícím, kteﬁí nechtûli hﬁi‰tû vÛbec nikde,
umístûní koutku je‰tû zmûnilo.
Jako by tito dospûlí zapomnûli, Ïe i oni mûli malé dûti, které si rády hrály – kde
jinde neÏ u svého domu!
Potom uÏ jsme mohli budovat, také díky dotaci na náklady, kterou jsme obdrÏeli od mûstského úﬁadu, za coÏ bychom chtûli velmi podûkovat jakoÏ i za jeho
vstﬁícn˘ pﬁístup.
Pﬁipravili jsme si návrh, rozvrhli pouÏití a nákup materiálu a uÏ se mohlo sváﬁet
– plot, houpaãky, branky, laviãky. Byla to nároãná práce, která vyÏadovala
spoustu ãasu i dobré zázemí.
Díky skvûlé spolupráci s firmou Stavebniny – Partner byl materiál pﬁipraven vãas
a byl nám poskytnut i sponzorsky dar – písek do pískovi‰tû, za coÏ také dûkujeme.
Nyní jsme svolali celodenní brigádu a byli jsme pﬁíjemnû pﬁekvapeni, Ïe pﬁi‰li
opravdu v‰ichni kdo slíbili pomoc. KaÏd˘ se pustil do toho, co bylo v jeho silách
– ten kopal jámy, druh˘ usazoval houpaãky a jin˘ míchal beton.
Na konci dne vyrostlo za domem ã. 16 malé oplocené hﬁi‰Èátko se tﬁemi houpaãkami, laviãkami, pískovi‰tûm, prÛlezkou a dﬁevûn˘m autíãkem. Na jaro – aÏ
nám bude umoÏnûn pﬁístup na vedlej‰í pozemek, kter˘ nám byl také pﬁidûlen –
jsou pﬁipraveny branky na kopanou pro vût‰í dûti a vznikne téÏ odpoãinkové
místo na trávníku.
Dûti se uÏ moc tû‰í!
Nutno ﬁíci, Ïe dodnes je na hﬁi‰ti poﬁádek a klid, na kter˘ si my dospûlí dohlíÏíme
– Ïádné „srocení feÈákÛ a zkaÏené mládeÏe" se tu nekoná, jak s jistotou pﬁedpovídaly nûkteré sousedky. Jen spokojené dûti, které si tu hrají a vûﬁte, Ïe pohled
na nû je pro nás odmûnou za namáhavou práci.
Vím, Ïe nûkteré vûci a lidi nezmûním, ale jsem ráda, Ïe vedle malichern˘ch
a zlomysln˘ch lidí, kteﬁí hledají vÏdy a za kaÏd˘ch okolností „mrak na slunci"
a ztrpãují jin˘m Ïivot jen pro splnûní v‰ech jejich dÛleÏit˘ch pﬁání, existují lidé, kteﬁí
jsou ochotni se pro dobrou vûc spojit, napnout síly a hlavnû b˘t jeden k druhému milí a pﬁístupní.
Nechci také ﬁíci, Ïe v‰ichni jsou stejní, i mezi lidmi, kteﬁí nemûli nikdy dûti, se najde mnoho tûch, kteﬁí k nim dokáÏou b˘t shovívaví.
Dûti nedûlají vÏdy v‰e, tak jak se má, vzpomeÀte si na svá vlastní dûtství, nelze
jim odpou‰tût v‰e, ale mnohdy se jim pﬁisuzuje i to, co neudûlaly, a ony se neumûjí bránit.
Myslím, Ïe pokud budeme s dûtmi jednat jako s rovnocenn˘mi partnery, budou
mít dobré vztahy nejen s rodiãi, ale mohou mít vzor i v chování ostatních dospûl˘ch. AÏ dospûjí, moÏná se nám vynaloÏená námaha zúroãí a vychováme z nich
slu‰né lidi.
Závûrem chci ﬁíci – dobrá vûc se podaﬁila, hﬁi‰Èátko stojí. AÏ se nûkdy projedete
Studáneckou ulici, mÛÏete se pﬁesvûdãit! A já jsem si ovûﬁila, Ïe dobrá vÛle lidí
je‰tû nevymizela.
Za rodiãe ve Studánecké ulici
D. Lehoczká

NÁBOR MLAD¯CH HOKEJISTÒ
VáÏení rodiãe, milí malí hokejisté,
tûlov˘chovná jednota Rumburk,
oddíl ledního hokeje vyhla‰uje a zahajuje nábor chlapcÛ z 1. a 2. tﬁíd
základní ‰koly do ‰koly bruslení pro
budoucí hokejisty LH Rumburk.
Nábor bude probíhat kaÏdé úter˘
a ãtvrtek poãínaje dnem 2. 1. 2003
od 16.30 hodin do 18 hodin na novû otevﬁeném zastﬁe‰eném zimním
stadionu v Rumburku.
S sebou je nutné mít brusle, rukavice, zdravotní a oãkovací prÛkaz.
Úãast rodiãe nutná !!!
Pﬁípadné dotazy vyﬁídí p. Dytrych –
sekretáﬁ TJ OLH – tel.: 412 335 422
po 20.00 hodinû, nebo Gros Jaroslav – 608 972 650 – pﬁedseda TJ
OLH Rbk.

Na celodenní brigádu pﬁi‰li v‰ichni, kdo
slíbili pomoc. Bylo to pﬁíjemné pﬁekvapení.
Foto: D. Lehoczká

VIK¯¤, KRÁSNOLIPSK¯ PÒLMùSÍâNÍK, vydává mûsto Krásná Lípa, IâO: 00261459, ‰éfredaktor Tomá‰ Salov. Adresa redakce: Mûstsk˘
úﬁad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412/383 201. Pﬁíspûvky a inzerci pﬁijímá MûÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondﬁej HoﬁeÀovsk˘, tisk:
Tisk Krásná Lípa s. r. o. Registrováno OÚ Dûãín, ã. reg. OÚ 16/92.

17. ledna 2003

Pﬁíloha

USNESENÍ

z 3. zasedání Rady mûsta v
Krásné Lípû konaného dne 12.12.
2002.
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Îádost o udûlení souhlasu se jmenováním
ﬁeditele pﬁíspûvkové organizace
Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín
Usnesení RM ã. 03 - 01
RM, v souladu s ustanovením §102 odst. 2, písm. b) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní
a v souladu s ustanovením §14 odst. 8 zákona ã. 564/1990
Sb., o státní správû a samosprávû ve ‰kolství, v platném
znûní rozhodla na základû doporuãení konkurzní komise
podat Ïádost o udûlení souhlasu se jmenováním RNDr.
Preyové Ivany ﬁeditelkou pﬁíspûvkové organizace Základní
‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín s úãinností od 1.1.2003 a povûﬁuje starostu mûsta Krásná Lípa ing. Linharta odesláním
Ïádosti odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy krajského
úﬁadu Ústeckého kraje.
Konkurzní komise doporuãila na funkci ﬁeditele pﬁíspûvkové organizace RNDr. Preyovou Ivanu jako jediného vhodného kandidáta z pûti pﬁihlá‰en˘ch.
2. Odvolání vedoucího odboru MûÚ
Usnesení RM ã. 03 - 02
RM odvolává Jana Koláﬁe, bytem Rolnická 16, Rumburk
z funkce vedoucího odboru technick˘ch sluÏeb ke dni
30.12. 2002.
RM povûﬁuje k 31.12. 2002 pana Jana Koláﬁe ﬁízením odboru technick˘ch sluÏeb.
Usnesení RM ã. 03 - 03
RM odvolává na vlastní Ïádost ZdeÀku Malou, bytem Lidická 981/5, Krásná Lípa z funkce vedoucího odboru MûÚ
vnitﬁní správa ke dni 31.12. 2002.
3. Jmenování vedoucího odboru MûÚ
Usnesení RM ã. 03 - 04
RM jmenuje Jarmilu Rosovou, bytem Kyjovská 638/19, Krásná Lípa do funkce vedoucího odboru MûÚ vnitﬁní správa
ke dni 1.1. 2003.
4. Odvolání tajemníka mûstského úﬁadu
Usnesení RM ã. 03 - 05
RM bere na vûdomí, Ïe starosta mûsta odvolal k 30.12.
2002 tajemníka mûstského úﬁadu RNDr. Ivanu Preyovou,
bytem Dvoﬁákova 10/42, Krásná Lípa a jmenoval k 31.12.
2002 tajemníkem mûstského úﬁadu pana Jana Koláﬁe, bytem Rolnická 16, Rumburk. Na odvolání i jmenování je vydán souhlas pﬁednosty Okresního úﬁadu Dûãín.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Dodatek ã. 2 k mandátní smlouvû
ã. 2001/14/19 -264
Usnesení RM ã. 03 - 06
RM schvaluje dodatek ã. 2 k mandátní smlouvû ã.
2001/14/19 - 164 na zaji‰tûní sbûru, svozu, vyuÏití a odstranûní komunálního odpadu na území mûsta Krásná Lípa firmou Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové.
2. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 03 - 07
RM schvaluje pronájem ãásti p.p.ã. 458/1 o v˘mûﬁe 260
m2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zﬁízení odstavné plochy
a hﬁi‰tû sportovnímu klubu HIMALAYA Svat˘ Petr, Svat˘ Petr
58, LibuÀ.
Usnesení RM ã. 03 - 08
RM
schvaluje
dodatek
ke
smlouvû
ã. 2000/23/17-258 na pronájem p.p.ã. 2951/2, k.ú. Krásná
Lípa, kter˘m pﬁecházejí ve‰kerá práva a povinnosti ze
smlouvy vypl˘vající na âeÀka Kosinu, bytem Krásná Lípa,
Dukelská 712/18.
Usnesení RM ã. 03 - 09
RM schvaluje ukonãení smlouvy ã. 2001/23/15-011 uzavﬁenou mezi Mûstem Krásná Lípa a Blankou Hlavovou, Krásná
Lípa, Studánecká 9 na pronájem pozemkÛ p.p.ã. 2527/1
a p.p.ã. 701, k.ú. Krásná Lípa dohodou ke dni 31.12.2002.
Usnesení RM ã. 03 - 10
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout ãi prodat p.p.ã. 701
o v˘mûﬁe 226 m2 v k.ú. Krásná Lípa.
3. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 03 - 11
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p.p.ã. 251/3
567 m2
k.ú. Vlãí Hora
p.p.ã. 853/1
546 m2
k.ú. Vlãí Hora
p.p.ã. 857/3
855 m2
k.ú. Vlãí Hora
Usnesení RM ã. 03 - 12
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 546/3 o v˘mûﬁe
294 m2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zﬁízení zahrady paní Jitce Kleãkové, bytem Doksy, Lesní 507 za cenu 25,-- Kã/m2
do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 120,-- Kã/m2.
Kupující
uhradí
ve‰keré
náklady
s
prodejem
spojené.

Usnesení RM ã. 03 - 13
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.1159/3 o v˘mûﬁe cca 100 m2, k.ú. Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu za úãelem majetkoprávního vypoﬁádání stavby garáÏe
Erice Johnové, bytem Krásná Lípa, Rumburská 657/6 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 RM ã. 03 - 14
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã. 570 o v˘mûﬁe cca 360 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady
ZdeÀku a BoÏenû Pánkov˘m, bytem Krásná Lípa, Vanãurova 4 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.
III. RÒZNÉ
1. Odvolání proti prodeji pozemku
Usnesení RM ã. 03 – 15
RM bere na vûdomí v˘sledek jednání starosty mûsta o odvolání pana Vorlíãka ve vûci prodeje a smûny ãástí pozemkÛ st. 281/3, st. 281/6, 376/2 k.ú. Krásná Lípa a schvaluje pﬁípadné vyuÏití pozemkÛ mûsta pﬁi opravách nemovitostí ve vlastnictví pana Vorlíãka a ukládá uzavﬁít smlouvu
o prodeji pozemku.
2. Majetkoprávní vypoﬁádání
Usnesení RM ã. 03 - 16
RM ukládá paní Do‰kové pﬁipravit ve spolupráci s právním
zástupcem mûsta smlouvu o majetkoprávním vypoﬁádání
restituovan˘ch pozemkÛ p.p.ã. 242/2 a p.p.ã. 242/3, k.ú.
Krásná Lípa dﬁíve prodan˘ch firmû TEMPO EXPORT IMPORT,
spol. s r.o. Krásná Lípa.
3. Rozdûlení pozemkÛ
Usnesení RM ã. 03 - 17
RM schvaluje návrh KVÎP na rozdûlení p.p.ã. 541/8, 540/2,
541/1, 540/1 a 1050, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk dle pﬁedloÏeného
návrhu a vyhla‰uje tyto pozemky k prodeji.
4. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 03 - 18
RM bere na vûdomí, Ïe k 31.12.2002 konãí smlouvy o nájmu
pozemkÛ
ã.
98/23/70/055,
98/23/70/047
a 98/23/70/061 na pronájem p.p.ã. 375/1 a p.p.ã. 376/2,
k.ú. Krásn˘ Buk. RM schvaluje, Ïe uvedené pozemky se budou znovu pronajímat po dokonãení úpravy toku Kﬁinice.
5. Pozemky okolo rybníku Cimrák
Usnesení RM ã. 03 - 19
RM bere na vûdomí informaci o pokraãující rekonstrukci
rybníka Cimrák a souãasn˘ stav vlastnick˘ch vztahÛ sousedních pozemkÛ (restituce) a ukládá starostovi mûsta
projednat s majiteli návrh odkoupení ãásti tûchto pozemkÛ mûstem pﬁípadnû dlouhodob˘ pronájem.
6. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 03 - 20
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã. 98/22/15-036
na nebytové prostory
Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa uzavﬁené s panem Josefem Hladíkem dohodou ke dni 31.1.2003 za podmínek :
a) nájemce uhradí ve‰keré dluhy, které má vÛãi mûstu, tyto dluhy mohou b˘t zapoãteny s ãástkou za jistiã za cenu
stanovenou dle platného ceníku SâE
b) pﬁed podpisem dohody bude uhrazen nájem za leden
2003.
Usnesení RM ã. 03 - 21
RM projednala Ïádost Mgr. P. âapka o úpravu nájemní
smlouvy ã. 2002/22/17-066 ve vûci prodlouÏení doby rekolaudace pronajat˘ch nebytov˘ch prostor v objektu Kﬁinické námûstí 5 z dÛvodu nav˘‰ení investic a ãasové nároãnosti prací a schvaluje prodlouÏení doby rekolaudace do
30. 04. 2003.
7. Byty
Usnesení RM ã. 03 - 22
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 1 Mánesova
983/10, Krásná Lípa, II. kategorie, o velikosti 1 + 2 s tím, Ïe
je byt vlhk˘ a pﬁi podpisu nájemní smlouvy bude uhrazen
dluh na nájemném ve v˘‰i 6.192,- Kã a kauce ve v˘‰i
2000,-Kã.
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník provede na vlastní
náklady.
Usnesení RM ã. 03 - 23
RM schvaluje uzavﬁení nájemní smlouvy se sleãnou Janou
Gálovou, bytem Studánecká 401/25, Krásná Lípa a panem Ondﬁejem Va‰utem, bytem El. Krásnohorské 958/18,
Krásná Lípa na bytovou jednotku ã. 28 v bytovém domû
ãp. 1149, Nemocniãní ulice s úãinností od podpisu smlouvy
o smlouvû budoucí.
Usnesení RM ã. 03 - 24
RM doporuãuje ZM schválit uzavﬁení smlouvy o smlouvû
budoucí se sleãnou Janou Gálovou, bytem Studánecká
401/25, Krásná Lípa a panem Ondﬁejem Va‰utem, bytem
El.

Krásnohorské 958/18, Krásná Lípa na bytovou jednotku ã.
28 v objektu Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa.
8. Úpravy objektu kina
Usnesení RM ã. 03 - 25
RM se seznámila s prÛbûhem prací a ãerpáním finanãních
prostﬁedkÛ na úpravách objektu kina a schvaluje provedení pÛvodnû neplánovan˘ch prací a dodávek s celkov˘m nav˘‰ením o ãástku do 250 tis. Kã (pﬁedev‰ím malby,
obloÏení stûn a dal‰í úpravy jevi‰tû a sálu, zateplení podhledÛ, úpravy vnitﬁních rozvodÛ, vodovodní pﬁípojka atp.).
Usnesení RM ã. 03 - 26
RM schvaluje dodatek ã. 1 k SOD ã. 2002/11/14-081 „Setkávací centrum Krásná Lípa" dle pﬁedloÏeného návrhu.
9. Provoz ·J a ·D o vánoãních prázdninách
Usnesení RM ã. 03 - 27
RM schvaluje, aby v dobû vánoãních prázdnin, z dÛvodu
ãerpání ﬁádné dovolené zamûstnancÛ byla uzavﬁena ‰kolní jídelna a ‰kolní druÏina.
10. Technické sluÏby
Usnesení RM ã. 03 - 28
RM schvaluje rámcovou pﬁípravu organizaãních zmûn
v odboru technick˘ch sluÏeb MûÚ vãetnû organizaãních
zmûn poÏární a civilní obrany.
11. Dopravní obsluÏnost
Usnesení RM ã. 03 - 29
RM schvaluje smlouvu o plnûní závazku veﬁejné sluÏby - zabezpeãení dopravní obsluÏnosti územního obvodu mûsta
Krásná Lípa pro rok 2003 s âSAD BUS Ústí nad Labem.
12. Hospodaﬁení mûsta
Usnesení RM ã. 03 - 30
RM bere na vûdomí plnûní a ãerpání rozpoãtu mûsta Krásná Lípa na rok 2002 a schvaluje úpravy hospodaﬁení mûsta dle pﬁedloÏeného návrhu.
13. Rozpoãet 2003
Usnesení RM ã. 03 - 31
RM se seznámila s prvním návrhem rozpoãtu mûsta na rok
2003 v provozní ãásti a ukládá starostovi mûsta návrh dopracovat a projednat na pracovním semináﬁi ãlenÛ ZM.
RM ukládá starostovi mûsta pﬁipravit návrh priorit a investiãního rozpoãtu na rok 2003.
14. Projekt webov˘ch stránek DSO Tol‰tejn
Usnesení RM ã. 03 - 32
RM doporuãuje ZM schválit uvolnûní podílu mûsta Krásné
Lípy ve v˘‰i 6.083,--Kã obci Chﬁibská na projekt webov˘ch
stránek svazku obcí Tol‰tejn.
15. Zv˘‰ení pﬁíspûvku svazku obcí Tol‰tejn
Usnesení RM ã. 03 - 33
RM doporuãuje ZM schválit zv˘‰ení roãního vkladu do
„Dobrovolného svazku obcí Tol‰tejn" od roku 2003 na ãástku 1,70 Kã za obyvatele tj. 5782,- Kã.
16. DluÏné vyúãtování tepla, TUV, SV a sluÏeb
r.2001
Usnesení RM ã. 03 - 34
RM schvaluje pﬁedání vymáhání dluÏného vyúãtování tepla, TUV, SV a sluÏeb roku 2001 za byt ã.18, Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa ve v˘‰i 11.937,--Kã paní Simony Îigové a pana Pavla Miko právnímu zástupci mûsta.
17. Finanãní dar
Usnesení RM ã. 03 - 35
RM doporuãuje ZM schválit pﬁijetí finanãního daru ve v˘‰i
20 tis.Kã od SdruÏení pro v˘robu a odbyt likérÛ spol. s r.o.
Krásná Lípa na podporu dûtské mimo‰kolské zájmové ãinnosti v Krásné Lípû.
18. Vyplacení odmûn organizacím
Usnesení RM ã. 03 - 36
RM rozhodla o vyplacení odmûn organizacím za obzvlá‰È
zdaﬁilé a v˘znamné akce pro mûsto z rezervy RM v celkové v˘‰i 10.000,- Kã takto :
Folklórní festival 5.000,-- Kã
Mistrovství republiky v ﬁeckoﬁímském zápase
2.500,-- Kã
Festival DPS 2.500,-- Kã
19. Odmûna pro S D H
Usnesení RM ã. 03 - 37
RM schvaluje uvolnûní finanãní ãástky 2.800,- Kã, jako odmûnu za sluÏby provedené Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ
Krásná Lípa pro Mûsto Krásná Lípa v prÛbûhu roku 2002.
âástka bude hrazena z rozpoãtové poloÏky 0383 - technické sluÏby mûsta.
20. Prodej nepotﬁebn˘ch pﬁedmûtÛ
Usnesení RM ã. 03 - 38
RM schvaluje prodej nepotﬁebn˘ch pﬁedmûtÛ z majetku
mûsta podle pﬁiloÏen˘ch seznamÛ v termínu do 20.12.
2002.

21. Odpis nepotﬁebn˘ch pﬁedmûtÛ
Usnesení RM ã. 03 - 39
RM schvaluje odpis nepotﬁebn˘ch a nepouÏiteln˘ch pﬁedmûtÛ v základní ‰kole, obou mateﬁsk˘ch ‰kolách a ve ‰kol-
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ní jídelnû podle pﬁiloÏen˘ch seznamÛ.
22. SloÏení inventarizaãní komise
Usnesení RM ã. 03 - 40
RM odvolává z inventarizaãní komise majetku PO ãlena
pana Jiﬁího Sudu ml., bytem Krásná Lípa, Kyjovská 638.

Pﬁíloha
Nájemník uhradí pﬁed podpisem smlouvy kauci ve v˘‰i
5 000,- Kã.

Usnesení RM ã. 03 - 41
RM jmenuje za ãlena inventarizaãní komise majetku PO
pana Romana Koi‰e, bytem Krásná Lípa, PraÏská 960.

Usnesení RM ã. 04 - 02
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 2 Studánecká 564/16, Krásná Lípa, II. kategorie, o velikosti 1 +
2. V˘‰e kauce 4000,-Kã.
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník provede na vlastní náklady.

23. Inventarizace majetku mûsta Kr.Lípy r.2002
Usnesení RM ã. 03 - 42
RM doporuãuje ZM schválit úpravu úãtu 029 ostatní dlouhodob˘ majetek na základû v˘sledku provedené inventarizace majetku mûsta Krásné Lípy zaﬁazeného na tomto
úãtu dle pﬁedloÏeného návrhu.

III. RÒZNÉ
1. Komise pro hospodaﬁení s byty
Usnesení RM ã. 04 – 03
RM odvolává na vlastní Ïádost pana Vladimíra BraÏinu,
bytem Nemocniãní 1092/2A, Krásná Lípa z komise pro
hospodaﬁení s byty.

24. Komise cestovního ruchu
Usnesení RM ã. 03 - 43
RM schvaluje zﬁízení komise pro cestovní ruch s úãinností
od ledna 2003 a ukládá místostarostce mûsta sl. Volfové
oslovit organizace ve mûstû k jmenování zástupce do této
komise a pﬁipravit první schÛzku do konce ledna 2003.

Usnesení RM ã. 04 – 04
RM jmenuje pana Franti‰ka Kováﬁíka, bytem Nemocniãní 1089/4, Krásná Lípa ãlenem komise pro hospodaﬁení s byty.

25. Komise Rady mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 03 - 44
RM ukládá ãlenÛm RM spolupracovat s komisemi mûsta
takto :
Komise v˘stavby a Ïivotního prostﬁedí
Ing. Král
Komise kulturní
Mgr. HoﬁeÀovsk˘
SPOZ
p. Vích
Komise ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
p. ·ena
Komise zdravotnû sociální
Mgr. Sudek
Komise pro hospodaﬁení s byty
Ing. Linhart
Komise cestovního ruchu
sl. Volfová
26. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 03 - 45
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta vãetnû pﬁíloh za mûsíc listopad 2002 pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta panem Ivanem Jaklem.
27. Vymáhání pohledávky
Usnesení RM ã. 03 - 46
RM schvaluje pﬁedání vymáhání pohledávky za firmou SI
ASSET MANAGEMENT právnímu zástupci mûsta JUDr. Ruthové a ukládá vedoucí finanãního odboru paní Mrázové
pﬁipravit podkladov˘ materiál.

2. Inventarizaãní komise
Usnesení RM ã. 04 – 05
RM odvolává z inventarizaãní komise k provedení inventarizace zásob potravin ve ‰kolní jídelnû paní SoÀu
Hesseovou, bytem Krásná Lípa, Stradalova 318.
Usnesení RM ã. 04 – 06
RM jmenuje jako ãlena inventarizaãní komise k provedení inventarizace zásob potravin ve ‰kolní jídelnû paní Evu Kamberskou, bytem Krásná Lípa, Nemocniãní
554.
Usnesení RM ã. 04 – 07
RM jmenuje jako ãlena inventarizaãní komise k provedení inventarizace zásob potravin v 1. M· paní Miroslavu Pﬁibylovou bytem Krásná Lípa, Frindova 979.
Usnesení RM ã. 04 – 08
RM jmenuje jako ãlena inventarizaãní komise k provedení inventarizace zásob potravin v 2. M· sleãnu Janu
KoÏnarovou bytem Krásná Lípa, Sokolská 4.
3. Vyplacení odmûny organizaci
Usnesení RM ã. 04 – 09
RM rozhodla o vyplacení odmûny Klubu cyklistiky za
závod Tour de Feminin z rezervy RM ve v˘‰i 2.500,- Kã.

USNESENÍ

28. Orientaãní mapa mûsta
Usnesení RM ã. 03 - 47
RM ukládá starostovi mûsta Ing. Linhartovi pﬁipravit podklady pro zhotovení orientaãní mapy mûsta a zajistit
smluvního dodavatele.

z 5. zasedání Rady mûsta v
Krásné Lípû konaného dne 9.1.
2003.

USNESENÍ

I. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 05 - 01
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 851/3 o v˘mûﬁe
567 m2 a p.p.ã. 853/1 o v˘mûﬁe 546 m2, k.ú. Vlãí Hora za
úãelem zﬁízení zahrady Olze a Josefu Doudov˘m, bytem
Mû‰ice, Revoluãní 253 za cenu 15,-- Kã/m2 do základní
v˘mûry a nad základní v˘mûru 50,-- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

z 4. zasedání Rady mûsta v
Krásné Lípû konaného dne 19.12.
2002.
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Jmenování ﬁeditele Základní ‰koly Krásná Lípa,
okres Dûãín
Usnesení RM ã. 04 - 01
V souladu s ustanovením §102 odst. 2, písm. b) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném
znûní a v souladu s ustanovením §14 odst. 8 zákona ã.
564/1990 Sb., o státní správû a samosprávû ve ‰kolství,
v platném znûní a na základû souhlasu Krajského úﬁadu Ústeckého kraje RM jmenuje RNDr. Preyovou Ivanu
ﬁeditelkou pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín s úãinností od 1.1.2003 a urãuje
plat a jeho sloÏky RNDr. Preyové Ivanû ﬁeditelce pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa, okres
Dûãín v souladu se zákonem ã. 142/1992 Sb., v platném znûní a naﬁízení vlády ã. 251/1992 Sb., v platném
znûní, platov˘m dekretem dle pﬁílohy.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Byty
Usnesení RM ã. 04 - 02
RM schvaluje pronájem bytu ã. 22 Nemocniãní
1062/26, Krásná Lípa, paní Rückerové Ivanû, bytem
Studánecká 564/16, Krásná Lípa. Ve‰keré opravy
a úpravy si nájemník provede na vlastní náklady.

Usnesení RM ã. 05 - 02
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 857/3 o v˘mûﬁe
855 m2, k.ú. Vlãí Hora za úãelem zﬁízení zahrady Jaroslavu
a Marcele Turnovsk˘m, bytem Praha 9 - âakovice, Bûloml˘nská 810 za cenu 15,-- Kã/m2 do základní v˘mûry
a nad základní v˘mûru 50,-- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
2. Kupní smlouva o dodávkách kovov˘ch odpadÛ
Usnesení RM ã. 05 - 03
RM schvaluje kupní smlouvu s firmou KOVO·ROT Dûãín, a.
s. o dodávkách kovov˘ch odpadÛ.
3. Dodatek smlouvy - ceník pro rok 2003
Usnesení RM ã. 05 - 04
MR schvaluje dodatek ã. 2 smlouvy o odstranûní odpadu
ev. ã. 2002/14/19 - 070 mezi Mûstem Krásná Lípa a spoleãností ESOMO s.r.o. Modlany s ceníkem platn˘m od 1.1.
2003.
II. RÒZNÉ
1. Rozpoãet na rok 2003
Usnesení RM ã. 05 – 05
RM projednala návrh provozní ãást rozpoãtu mûsta a námûty investiãního rozpoãtu na rok 2003.
RM bere na vûdomí pﬁedbûÏné v˘sledky hospodaﬁení
mûsta za rok 2002.

2. Byty
Usnesení RM ã. 05 – 06
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã. 1 PraÏská
257/3, Krásná Lípa, II. kategorie, o velikosti 1 + 2. V˘‰e
kauce 4 000,- Kã.
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník provede na vlastní
náklady.
Usnesení RM ã. 05 – 07
RM bere na vûdomí dodateãn˘ (opoÏdûn˘) finanãní poÏadavek paní Ivany Rückerové ve v˘‰i 60 000,-Kã za dﬁíve
provedené úpravy a vybavení bytu Studánecká 564/16,
Krásná Lípa a neschvaluje vyrovnání resp. zaplacení poÏadované ãástky z prostﬁedkÛ mûsta.
K v˘mûnû bytÛ nedojde za pﬁedpokladu, Ïe paní Ivana
Rückerová bude nadále poÏadovat finanãní vyrovnání
od Mûsta Krásná Lípa.
3. Dluhy Restaurace pod kostelem
Usnesení RM ã. 05 – 08
RM bere na vûdomí, Ïe firma HROT, s.r.o., Ole‰ko zastoupená panem Otakarem Hrneãkem nesplnila povinnost
platit samostatnû ostatní náklady provozu objektu Kﬁinické námûstí 7/12 (Restaurace pod kostelem), ãímÏ opakovanû poru‰uje podmínky nájemní smlouvy, v tomto pﬁípadû v bodû IV. Spotﬁeba elektrické energie za rok 2002 byla vyúãtována mûstu ve v˘‰i 114.529,70 Kã.
RM ukládá finanãnímu odboru MûÚ vymáhat tuto dluÏnou ãástku a odboru Správy majetku mûsta zajistit pﬁehlá‰ení pﬁíslu‰ného elektromûru.
4. Smlouva o v˘pÛjãce
Usnesení RM ã. 05 - 09
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy ã. 2003/42/11-002 o v˘pÛjãce osobního vozidla ·koda PICKUP mezi Mûstem
Krásná Lípa a Základní ‰kolou Krásná Lípa, okres Dûãín.
5. Smlouva o servisní ãinnosti
Usnesení RM ã. 05 - 10
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy ã. 2003/19/11-003 o servisní ãinnosti mezi Mûstem Krásná Lípa a Bc. Josefem Papou‰kem, Chﬁibská 310.
6. Dodatky smluv s firmou BEZOS s.r.o.
Usnesení RM ã. 05 - 11
MR schvaluje dodatky smluv mezi firmou BEZOS s.r.o.
a Mûstem Krásná Lípa o zaji‰tûní ostrahy objektÛ prostﬁednictvím pultu centrální ostrahy ve smyslu zák. 513/91
Sb., v platném znûní :
smlouva ã. 99/19/19-185 - objekt základní ‰kola
smlouva ã. 99/19/19-186 - objekt II.mateﬁská ‰kola
smlouva ã. 99/19/19-187 - objekt I.mateﬁská ‰kola
7. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 05 – 12
RM schvaluje smlouvu o dílo ã. 2003/11/16-001 na zhotovení konceptu a zápisu vãetnû pﬁíloh do kroniky mûsta
Krásná Lípa na rok 2003 dle pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení RM ã. 05 – 13
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta vãetnû pﬁíloh za mûsíc prosinec 2002 pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta panem
Ivanem Jaklem.
8. Plán akcí mûsta na rok 2003
Usnesení RM ã. 05 – 14
RM bere na vûdomí plán kulturních-spoleãensk˘ch
a sportovních akcí na rok 2003 s tím, Ïe bude pravidelnû
aktualizován.
9. Svatební obﬁady
Usnesení RM ã. 05 – 15
RM schvaluje vyplatit za proveden˘ svatební obﬁad a obﬁad vítání obãánkÛ oddávajícímu i matrikáﬁce, kaÏdému
160,-- Kã za jeden obﬁad.
RM schvaluje vyplatit na úpravu zevnûj‰ku pro oddávajícího i matrikáﬁku 110,--Kã po pﬁedloÏení úãtu.
10. Platové v˘mûry
Usnesení RM ã. 05 – 16
RM schvaluje nové platové v˘mûry vedoucích odborÛ
MûÚ Krásná Lípa v souladu s NV ã.253/1992 Sb., v platném znûní.
Usnesení RM ã. 05 – 17
RM schvaluje nov˘ platov˘ v˘mûr ﬁeditelce pﬁíspûvkové
organizace Základní ‰kola Krásná Lípa, okr. Dûãín v souladu s NV ã. 251/1992 Sb., v platném znûní .
11. Komise sociálnû zdravotní
Usnesení RM ã. 05 – 18
RM odvolává na vlastní Ïádost paní Kristu Kadeﬁávkovou,
bytem Krásná Lípa, Sokolská 1071/5 z komise zdravotnû
sociální.

12. Komise ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
Usnesení RM ã. 05 – 19
RM odvolává na vlastní Ïádost paní ZdeÀku Hnutovou,
bytem Krásná Lípa, PraÏská ãp.809/49 ze ãlenství v komisi
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.

