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DluÏníci nájmÛ mohou ãekat exekutora
Neplatit za stﬁechu nad hlavou pﬁestává b˘t beztrestné
Dluhy na nájemném z mûstsk˘ch bytÛ dosáhly jiÏ úhrnné v˘‰e 400 tisíc korun, nepoãítaje v to dal‰ích 25 tisíc za sluÏby spojené s bydlením. Tváﬁí v tváﬁ jejich neustálému zvy‰ování pﬁedává rada mûsta prÛbûÏnû ty nejvût‰í dluhy k vymáhání právníkovi. Jen na svém
zasedání z 28. ledna takto projednala pût nájemníkÛ, kteﬁí v souãtu dluÏí na ãinÏi 120 tisíc korun. Co ale v praxi znamená formulka
"pﬁedání vymáhání dluÏného nájemného právnímu zástupci mûsta", kterou si mÛÏeme pﬁeãíst v pﬁíslu‰n˘ch usneseních rady?
Pokud dluÏník po písemném upozornûní svou pohledávku neuhradí nebo si alespoÀ s mûstem nedohodne zpÛsob její úhrady, bude
na nûj podána Ïaloba u soudu. Jakmile soud rozhodne o tom, Ïe dluh má b˘t zaplacen, nezbude dluÏníkovi neÏ tak uãinit (plus uhradit úroky a náklady soudního ﬁízení). V opaãném pﬁípadû se mÛÏe pﬁipravovat na nepﬁíjemnou náv‰tûvu. Dluh pﬁijde k nûmu domÛ
zajistit soudní exekutor.
Institut soudních exekutorÛ je roz‰íﬁen po celé Evropû a od roku 2001 je také souãástí právního ﬁádu âR. Soudní exekutor je soukromá
osobá, kterou stát povûﬁil exekuãním úﬁadem, tedy pﬁedev‰ím moÏností provádût exekuãní ãinnost. Touto ãinností se rozumí vymáhání vykonateln˘ch pohledávek na povinn˘ch osobách. Úkony soudního exekutora pﬁi exekuãní ãinnosti se povaÏují za úkony soudu.
Soudní exekutor mÛÏe pouÏít pﬁedev‰ím tyto zpÛsoby exekuce: exekuce sráÏkami ze mzdy a jin˘ch pﬁíjmÛ, exekuce prodejem movit˘ch vûcí a nemovitostí, exekuce vyklizením, exekuce odebráním vûci, atd.
Soudní exekutor si na základû vlastního uváÏení a dostupn˘ch informací vybere, které zpÛsoby provedení exekuce v daném pﬁípadû pouÏije.
Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy pomal˘ soudní v˘kon rozhodnutí fakticky zabraÀoval uspokojení vûﬁitelÛ, soudní exekutor má
dostatek nástrojÛ k efektivní exekuci. Podle zahraniãních zku‰eností exekutor vymÛÏe rychle podstatnou ãást pohledávky, nebo dluÏníci sami po zahájení exekuãního ﬁízení zaplatí dluÏné ãástky.
Náklady exekuce a náklady oprávnûné osoby platí rovnûÏ dluÏník, takÏe v koneãném dÛsledku je vymáhání pohledávek soudním
exekutorem pro vûﬁitele levné. Odmûna exekutora, které je souãástí nákladÛ exekuce, je stanovena tarifem, kter˘ jako vyhlá‰ku vydává ministerstvo spravedlnosti.
Exekuãní ãinnost vykonává soudní exekutor nezávisle. To znamená, Ïe se ﬁídí cílem exekuce - dosáhnout co nejvy‰‰ího moÏného
uspokojení oprávnûného - na jehoÏ splnûní je hmotnû zainteresován, av‰ak nemÛÏe pﬁijímat pokyny od oprávnûného, které by vedly
k po‰kozování povinného. Soudní exekutor je tak jak˘si "soudce v terénu".
I v na‰em mûstû se pomalu, ale jistû schyluje k prvním exekucím. Není to jistû není nic, co
by kdokoli komukoli pﬁál. Je v‰ak tﬁeba si uvûdomit, Ïe neoprávnûné uÏívání cizí vûci
(v tomto pﬁípadû obecního bytu) bez placení je prostû krádeÏ. Tak chud˘, aby nemûl na
Podzimní termín konání Dne úcty nájem, není u nás nikdo, potﬁebn˘m stát na nájemné pﬁispívá. Na rozdíl napﬁíklad od elekke stáﬁí byl z dÛvodÛ rekonstrukce tﬁiny. Ov‰em neplatit elektﬁinu, plyn nebo telefon si nikdo, kdo je chce uÏívat, nedovolí.
kulturního domu pﬁesunut na netra- Proã asi?
(ph)
diãní únor, aby i krásnolip‰tí senioﬁi

DEN ÚCTY KE STÁ¤Í
V NETRADIâNÍM TERMÍNU

mohli svÛj den oslavit v dÛstojném
prostﬁedí novû rekonstruovaného
kulturního stánku. Zvlá‰tû pro star‰í
obãany mûsta Krásné Lípy se totiÏ
Den úcty ke stáﬁí stal neodmyslitelnou souãástí kulturního kalendáﬁe.
Jako jediní v okolí si tak budou moci
Den úcty ke stáﬁí v tomto roce zopakovat na podzim je‰tû jednou. Na
sto dvacet pﬁítomn˘ch seniorÛ, kteﬁí
zaplnili sál takﬁka do posledního místeãka, se mimo jiné bavilo i pﬁi vystoupení Dûtského folklorního souboru Kﬁiniãánek. Spoleãensk˘ veãer
jiÏ tradiãnû poﬁádá Sbor pro obãanské záleÏitosti mûsta Krásné Lípy.
(sp)
Foto: ·árka Pe‰ková
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PoÏáry v Krásné Lípû
Jistû si kaÏd˘ obãan Krásné Lípy vzpomene na konec léta a zaãátek podzimu loÀského roku, kdy témûﬁ kaÏd˘ víkend byla sly‰et siréna ohla‰ující poÏár nûkde v okolí
Krásné Lípy. Od té doby hoﬁelo témûﬁ pravidelnû minimálnû 2x do mûsíce.
Ve vût‰inû pﬁípadÛ se jednalo o poÏáry opu‰tûn˘ch a nevyuÏívan˘ch objektÛ, lesních
krmelcÛ, kÛlen, opu‰tûn˘ch rekreaãních chalup, stájí, seníkÛ apod. Od poloviny srpna
roku 2002 do souãasnosti bylo na OOP Krásná Lípa vedeno ‰etﬁení v celkem 15 pﬁípadech zahoﬁení tûchto objektÛ.
Provádûn˘m ‰etﬁením ve spolupráci se SluÏbou kriminální policie Rumburk se v mûsíci
lednu podaﬁilo objasnit celkem 13 pﬁípadÛ poÏárÛ v Krásné Lípû a okolí. V souvislosti se
závûry ‰etﬁení bylo dne 23.1.2003 sdûleno obvinûní z trestn˘ch ãinÛ po‰kozování cizí
vûci, obecného ohroÏení a poru‰ování domovní svobody obãanovi z Krásné Lípy, kter˘
se tohoto protiprávního jednání dopou‰tûl. Obãan objekty nezapaloval pouze v Krásné
Lípû, ale i v jin˘ch obcích, napﬁ. v Rybni‰ti a Horním PodluÏí. Celková ‰koda na zniãen˘ch hodnotách dosáhla v˘‰e 862 035,- Kã. Trestní stíhání proti zakladateli poÏárÛ je vedeno na svobodû.
kpt. Franti‰ek ·vejda
vedoucí oddûlení PâR

Kulturní dÛm
Zrekonstruovan˘ kulturní dÛm byl v tûchto dnech pﬁedán do uÏívání veﬁejnosti. Od 19.
února zaãalo promítat kino, jiÏ zde funguje klub dÛchodcÛ, rozbíhají se zkou‰ky souborÛ
a sborÛ i hra ‰achu. Mohli jsme nav‰tívit nûkolik plesÛ, pﬁedtanãení i v˘stavu v˘tvarn˘ch
prací. To je ãinnost, která by se zde mûla odehrávat pﬁedev‰ím a pro kterou jsou novû
opravené prostory urãeny, to je ãinnost, kterou mûsto v nejvy‰‰í moÏné míﬁe v kulturním
domû podporuje. Se souhlasem mûsta si lze pronajmout prostory i ke komerãním úãelÛm,
podle platného ceníku a platn˘ch pravidel.
Urãitû se jedná o nemalou pomoc na‰im organizacím, jejichÏ práce si váÏíme a vûﬁíme,
Ïe tato podpora pﬁispûje ke kvalitním spoleãensk˘m a kulturním akcím v novû zrekonstruovaném kulturním domû.
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Putovní v˘stava zaãíná
v novû otevﬁeném kinû
v Krásné Lípû
Od 19. února do 19. bﬁezna 2003 je
moÏné v modernû zrekonstruované budovû kina v Krásné Lípû shlédnout soubor
vítûzn˘ch prací tﬁetího roãníku v˘tvarné
a fotografické soutûÏe „Ná‰ Národní park
âeské ·v˘carsko", kterou ve spolupráci
s âSOP Tilia a âeské ·v˘carsko, o. p. s.
uspoﬁádala Správa Národního parku.
Krásná Lípa, sídelní mûsto Správy NP, je
první zastávkou této putovní v˘stavy.
Bûhem následujících mûsícÛ bude v˘stava
k vidûní na ﬁadû dal‰ích míst v Ústeckém
kraji (Mûstská knihovna Varnsdorf, Správa
CHKO Labské pískovce Dûãín, Pedagogické centrum Ústí nad Labem atd.).
Organizátoﬁi vûﬁí, Ïe se vystavené práce
stanou nejen inspirací pro náv‰tûvu romantické pﬁírody âeského ·v˘carska, ale
podnítí také malé i velké náv‰tûvníky krásnolipského kina k tomu, aby zaslali svá
dílka do 4. roãníku soutûÏe. BliÏ‰í informace
naleznou zájemci na internetové stránce
Národního parku:
http://www.npcs.cz/cz/souteze.htm nebo
je obdrÏí na telefonu 412 354 048, ãi na emailov˘ch adresách r.nagel@npcs.cz a vrtilkova@ceskesvycarsko.cz.
Richard Nagel
oddûlení veﬁejn˘ch
vztahÛ a informatiky na
Správû NP âeské ·v˘carsko

Pravidla pro pronájem kulturního domu
Îádost o pronájem
KaÏdá organizace nebo osoba, která chce vyuÏívat kulturní dÛm pro svou ãinnost nebo
v nûm uspoﬁádat jakoukoli akci vyplní Ïádost o pronájem a tuto Ïádost podá v podatelnû mûstského úﬁadu. Po schválení je akce ãi ãinnost zapsána do kalendáﬁe akcí.
Ceník za pronájem:
Sál
220,- Kã za hodinu
Pﬁedsálí
50,- Kã za hodinu
Klubovna
100,- Kã za hodinu
Zadní vchod + ‰atna
50,- Kã za hodinu
Od platby za pronájem jsou zcela osvobozeny :
a) akce jejichÏ cel˘ v˘tûÏek je urãen na charitativní úãely,
b) akce poﬁádané mûstem Krásná Lípa prostﬁednictvím jeho organizaãních sloÏek, komisí a akce poﬁádané pﬁíspûvkov˘mi organizacemi zﬁízen˘mi Mûstem Krásná Lípa
c) akce pro veﬁejnost poﬁádané zájmov˘mi a spoleãensk˘mi organizacemi se sídlem
v Krásné Lípû, na kter˘ch organizace nevybírá vstupné
d) pravidelná ãinnost zájmov˘ch a spoleãensk˘ch organizací se sídlem v Krásné Lípû
(zkou‰ky souborÛ a sborÛ, cviãení …)
50% ceny za pronájem prostor uhradí:
za akce pro veﬁejnost poﬁádané zájmov˘mi a spoleãensk˘mi organizacemi se sídlem
v Krásné Lípû, na kter˘ch organizace vybírá vstupné
Nûkolik pﬁíkladÛ :
Zájmová organizace mûsta, která pro své pravidelné zkou‰ky vyuÏívá sál + ‰atnu 3 hodiny
t˘dnû, je od platby pronájmu osvobozena, mûsto tuto aktivitu podporuje ãástkou 810 Kã
t˘dnû tj. 3240,- Kã mûsíãnû, poãítáme-li 10 mûsícÛ ãinnosti je to 32400,- Kã za rok.
Pokud se tato organizace rozhodne uspoﬁádat veﬁejnou akci (pronajme si sál, pﬁedsálí
a ‰atnu), kdy nevybírá vstupné, opût od mûsta získá dotaci na tuto akci ve v˘‰i 420,- Kã za
hodinu, pﬁi délce akce napﬁ. 3,5 hodiny jde o ãástku 1470,- Kã.
A tﬁetí pﬁípad, kdy organizace vybere na akci od úãastníkÛ vstupné, musí do rozpoãtu
této akce zapoãítat nejen to, Ïe nûco zaplatí kapele, ale i ãástku 210,- Kã za hodinu pronájmu (je zde 50% sleva). Pokud akce, napﬁ. ples, trvá 6 hodin, jde o ãástku 1260,- Kã. V kulturním domû je 120 míst a to znamená nav˘‰ení ceny vstupenky pro kaÏdého úãastníka
o 10,- Kã. I v tomto pﬁípadû získává od mûsta dotaci na tuto akci a to ve v˘‰i 1260,- Kã.
(hv)

Ve 3. roãníku v˘tvarné a fotografické soutûÏe uspûly i dûti z Krásné Lípy – Podzimní
strom Moniky a Nikoly Pí‰ov˘ch, Tomá‰e
Petra a Marka Ference získal 3. místo v kategorii kolektivÛ
Foto Richard Nagel
inzerce

INSTALATÉRSTVÍ VANùK
Práce instalatérské
âi‰tûní a desinfekce studny
Jiﬁí Vanûk
Privat: 407 61 Staré Kﬁeãany 12
tel.: 412 336 275
mobil: 777 192 370
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Zápis budoucích prvÀáãkÛ na Z· Krásná Lípa

Zkrátka

Ve dnech 22. 1. a 5. 2. probíhal na na‰í ‰kole zápis budoucích prvÀáãkÛ. Zúãastnilo se
ho celkem 37 dûtí, 1 dítû se nezúãastnilo z dÛvodu del‰ího pobytu mimo âR a 6 dûtí s trval˘m pobytem v Krásné Lípû se zapsalo na základní ‰kolu v jiném mûstû.
Zápis se vyznaãoval pohodou a klidem jak dûtí, tak rodiãÛ. MoÏná, Ïe k této pohodû
pﬁispûla náv‰tûva dûtí z mateﬁsk˘ch ‰kol v prvních tﬁídách asi t˘den pﬁed sam˘m zápisem. Ten den si dûti tﬁídy prohlédly, zarecitovaly si a zazpívaly s prvÀáãky a zkusily si jak
se sedí v lavicích. JestliÏe se pﬁesto objevila u zápisu slziãka, byla skuteãnû ojedinûlá.
Samotného zápisu se zúãastnili vyuãující z 1. stupnû na‰í ‰koly. Také vedení ‰koly, RNDr.
Ivana Preyová- ﬁeditelka ‰koly a Mgr. Eva Salovová – zástupkynû ﬁeditele ‰koly, se zajímaly o prÛbûh zápisu a samozﬁejmû pﬁidaly ruce k dílu.
U samotného zápisu se dûti posadily do lavic, kde na nû ãekali „zkou‰ející". Dûti
ochotnû vyprávûly o obrázcích, poznávaly geometrické tvary, recitovaly ﬁíkánky, zpívaly a malovaly. Jako odmûnu za svou práci dostaly rÛzné sladkosti, v˘robky od star‰ích
dûtí, omalovánky a pamûtní listy. Ven ze tﬁídy vycházely jako sluníãka a v‰e ukazovaly
sv˘m rodiãÛm.
První krok do ‰koly byl tedy vykonán a my bychom chtûli v‰em budoucím prvÀáãkÛm
popﬁát hodnû zdaru a úspûchÛ ve ‰kolním roce 2003-2004.
AÈ se Vám daﬁí!
ZdeÀka Pakandlová

Pokud si jiÏ s blíÏícím jarem nakupujete
semínka kvûtin a pﬁipravujete si, jak vyzdobíte zvenku va‰e okna barevnou
paletou kvûtÛ, nezapomeÀte se do
konce kvûtna také zastavit na mûstském úﬁadu a pﬁihlásit se do soutûÏe
Mûsto plné kvûtin. Do konce srpna pak
vybereme skuteãnû nejlep‰í a nejkrásnûj‰í rozkvetlá okna a na tyto vítûze
ãeká finanãní odmûna do v˘‰e 2000,Kã.

Spolupráce Krásné Lípy
s Rumburkem se rozvíjí
Náv‰tûva místostarosty Rumburka Darka ·vába v Krásné Lípû mûla ryze pracovní charakter. Debata s krásnolipsk˘m starostou ZbyÀkem Linhartem se nejdﬁíve t˘kala v˘mûny
informací, a to zejména v oblasti fungování ‰kolství a pohybÛ penûz v návaznosti na Ústeck˘ kraj a Mûstsk˘ úﬁad v Rumburku, povûﬁen˘ v˘konem státní správy. Dále jednali o
systému ﬁízení mûsta, zejména jeho pﬁíspûvkov˘ch organizací. JelikoÏ Rumburk má v
této oblasti znaãné zku‰enosti a informace, vznikla mezi Rumburkem a Krásnou Lípou
neformální dohoda o jejich v˘mûnû i do pﬁí‰tího období. Velkou pozornost vûnovali
oba pánové systému kontroly, a to pﬁedev‰ím komerãním auditem ve‰kerého hospodaﬁení mûsta a jeho procesÛ a v˘stupÛ. Souãástí náv‰tûvy rumburského místostarosty
byla i prohlídka novû rekonstruované budovy místního kina. „Velmi mû zajímalo, jak˘m
zpÛsobem krásnolip‰tí celou rekonstrukci realizovali, a doufal jsem, Ïe zde najdu dal‰í inspiraci pro pﬁipravovanou rekonstrukci na‰eho domu kultury. Musím pﬁiznat, Ïe jsem byl
pﬁíjemnû pﬁekvapen tím, jak pûknû je krásnolipské kino rekonstruováno, vybaveno a zaﬁízeno," ﬁíká Darek ·váb.
V závûru jednání se oba jeho úãastníci dohodli na spolupráci pﬁi realizaci nûkter˘ch
investiãních akcích, zvlá‰tû pak pﬁi opravách silnic II. a III. tﬁídy, kde oba cítí potﬁebu
vzájemnû konzultovat pﬁipravované kroky a spoleãnû postupovat pﬁi spolupráci s Ústeck˘m krajem. Spolupráce obou mûst bude probíhat i pﬁi získávání dotací na projekty,
a to z rÛzn˘ch zdrojÛ – státní dotace, mimorozpoãtové zdroje, zdroje EU – zejména
Phare a spolufinancování akcí spoleãnû s jednotliv˘mi investory. „Pﬁed ãtyﬁmi roky jsme
si pro rady jezdili do Krásné Lípy ke ZbyÀkovi Linhartovi. Dnes jsem rád, Ïe mu tento
‘dluh’ mohu ãásteãnû splatit. Ale ze v‰eho nejvíc mû tû‰í opravdu kvalitní spolupráce
mezi mûsty i mezi námi osobnû," zhodnotil na závûr náv‰tûvu Darek ·váb.
(vik)

KINO A KULTURA- B¤EZEN
pondûlí 10.3.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
stﬁeda 12.3.
MládeÏi pﬁístupno
pondûlí 17.3.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
stﬁeda 19.3.
MládeÏi pﬁístupno od 12let
datum
pátek 7.3.
sobota 8.3.
sobota 15.3.
sobota 15.3.

MUSÍM Tù SVÉST

od 18.00 hod
Vstupné 50 Kã
SCOOBY DOO
od 18.00 hod
Vstupné: dûti 30 Kã, dospûlí 50 Kã
STROJ âASU
od 18.00 hod
Vstupné 50 Kã
HOLKY TO CHTùJ TAKY
od 18.00 hod
Vstupné 50 Kã

akce
Ma‰karní karneval
Turnaj Ïen v odbíjené „Femina"
Dûtsk˘ ma‰karní karneval
Josefská zábava

místo
kulturní dÛm
tûlocviãna
kulturní dÛm
kulturní dÛm

ãas
od 20.00 hod
od 14.00 hod
od 20.00 hod

V minul˘ch letech jiÏ ﬁada majitelÛ
domÛ vyuÏila moÏnosti poÏádat mûsto
o pﬁíspûvek na opravu fasády a oplocení, v leto‰ním roce se tato pomoc roz‰íﬁila o pﬁíspûvek na v˘mûnu krytiny
stﬁechy. Do 30. dubna máte moÏnost
o tento pﬁíspûvek poÏádat na mûstském
úﬁadû, kde se dozvíte i pﬁesná pravidla
pro poskytnutí tohoto pﬁíspûvku.
V souvislosti s novû vznikajícími internetov˘mi stránkami na‰eho mûsta Ïádáme podnikatele a Ïivnostníky, kteﬁí
mají zájem o uveﬁejnûní na tûchto stránkách, aby zaslali informace pro zveﬁejnûní
na
e-mailovou
adresu
volfova@krasnalipa.cz nebo na podatelnu mûstského úﬁadu.
Rada mûsta Krásná Lípa vyhla‰uje zámûr obce pronajmout objekt Kﬁinické
nám. 7/12, Krásná Lípa od 1. 5. 2003.
K Ïádosti o pronájem Ïadatelé pﬁiloÏí
struãn˘ podnikatelsk˘ zámûr upﬁesnûn˘
o následující body:
1) VyuÏití celého objektu.
2) Zaji‰tûní teplého stravování po cel˘
den.
3) ¤e‰ení a financování vytápûní celého objektu, stavebních úprav vãetnû
zaji‰tûní rekolaudace.
4) Návrh v˘‰e mûsíãního pronájmu.
Pﬁíjem Ïádostí o pronájem konãí dne
12. 3. 2003

Obãanské sdruÏení pﬁátel LuÏick˘ch hor
a Správa chránûné krajinné oblasti LuÏické hory si Vás dovolují pozvat na
setkání pﬁátel a spolupracovníkÛ
ochrany pﬁírody

Lužické a Žitavské hory –
příroda nezná hranic
Místo konání: Kulturní dÛm ve Svoru
(u autobusové zastávky)
Termín: ãtvrtek 6. bﬁezna 2003 od 17.00
hodin (ukonãení podle zájmu úãastníkÛ)
V pﬁípadû zájmu prosíme o potvrzení
Va‰í úãasti: SCHKO LH –
Mgr. Klára Mr‰tíková, ·kolní 12,
471 25 Jablonné v Podje‰tûdí, tel. 487
762 356, fax 487 763 260, e-mail:
schkolh@iol.cz
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S cigaretou do ‰koly?

Valent˘nská akce

Za dﬁevûn˘m domeãkem na ‰kolním hﬁi‰ti Hauserka je místo, skryté pohledÛm ze ‰kolních oken. Sníh je na tomto místû v nápadném kontrastu ke zbytku Hauserky u‰lapan˘
a uválen˘. BliÏ‰í pohled prozradí proã: cigaretové krabiãky rozseté po plo‰e svûdãí
o tom, Ïe zde ‰kolní mládeÏ vdechováním tabákového kouﬁe pravidelnû oslavuje konec vyuãování.
Jedním z nov˘ch trendÛ, které do ‰koly pﬁi‰ly s novou ﬁeditelkou, je nulová tolerance
ke kouﬁení ÏákÛ. Na ty velké dospûlé dámy asi nebude nikdo kﬁiãet. Vysvûtlování, jak je
kouﬁení pro mlad˘ organismus ‰kodlivé by bylo na nic. Na kaÏdé krabiãce si to pﬁeãetly,
a nedbaly. Zﬁejmû dostanou dvû moÏnosti: Buì se vzpamatují, aÏ zjistí, Ïe ‰kola je sleduje se zostﬁen˘m pohledem, nebo aÏ se to dozvûdí jejich rodiãe. Nebo se prostû nevzpamatují, a stanou se tak jednûmi z prvních, na které dopadne pozoruhodn˘ v˘chovn˘ prvek, rovnûÏ v na‰í ‰kole nov˘: Na rozlouãenou se ‰kolním rokem chystá
ﬁeditelka Preyová koncert jisté populární skupiny. Jen
pro na‰e Ïáky, a zdarma. Na obstarání potﬁebn˘ch Pﬁedstavujeme na‰e kuﬁáky
Na tomto místû budeme zvedesítek tisíc nechce litovat námahy. Jen ti, kteﬁí nebudou dodrÏovat pravidla hry, na koncert nepÛjdou. ﬁejÀovat jména ÏákÛ ‰koly pﬁistiNebo si zaplatí odpovídající vstupné. Pro nûkoho, Ïen˘ch pﬁi kouﬁení. Dnes to jsou
tyto Ïákynû 6. a 7. tﬁíd: Adéla. F.,
kdo má na cigarety, to nakonec nemÛÏe b˘t takov˘
Hedvika F., SoÀa S. a Veronika P.
problém.
Základní ‰kola
(ph)

14.2. 2003 se uskuteãnila v na‰í ‰kole
poprvé valent˘nská akce, do které se
zapojilo celé vedení ‰koly a Ïáci 9.A.
Podmínkou bylo, Ïe musel kaÏd˘ pﬁijít
do ‰koly obleãen˘ v ãervené barvû. Zaãínalo se u gumiãek a konãilo ponoÏkami. U kaÏdého Ïáka se na‰el alespoÀ
prouÏek. V˘jimkou nebyli ani uãitelé
a Ïáci 1. tﬁíd. Za odmûnu dostal kaÏd˘
srdíãko, které upekly kuchaﬁky ze ‰kolní
jídelny.
Odpoledne pﬁed dnem D se se‰li Ïáci
9.A ve ‰kole a vyzdobili s pomocí tﬁídní
uãitelky paní Kindermannové pﬁízemí
Z·, v této chvíli je‰tû ostatní Ïáci netu‰ili,
co je druh˘ den ve ‰kole ãeká.
A jaké to bylo pﬁekvapení, kdyÏ se
ráno nahrnuli v‰ichni do vchodu na‰í
základní ‰koly.
Vût‰ina mal˘ch dûtí udivenû koukala
a ty star‰í? Mûli velkou radost.
Nikola Kirschnerová, 9.A

inzerce

VáÏení klienti Union banky,
víme, v jaké váÏné situaci jste se ocitli, a proto Vám
nabízíme rychlé a spolehlivé ﬁe‰ení.
Potﬁebujete-li okamÏitou finanãní pomoc, bûhem 30
minut Vám otevﬁeme bûÏn˘ úãet GEnius, ze kterého
máte moÏnost ihned vybrat aÏ 20.000 Kã a kter˘ Vám
povedeme pﬁí‰tího pÛl roku zdarma. Staãí pﬁinést tﬁi
poslední v˘pisy z úãtu v Union bance a potvrzení
o pﬁíjmu.
V GE Capital Bank, která je souãástí jednoho z nejsilnûj‰ích celosvûtov˘ch koncernÛ, General Electric,
Vám poradíme i s dal‰ími finanãními potﬁebami.

NejbliÏ‰í poboãky GE Capital Bank jsou v Rumburku
(LuÏické nám., tel. 412 354
481), ve Varnsdorfu (nám. E.
Bene‰e, tel. 412 372 720) a ve ·luknovû (nám.
Míru, tel. 412 386 453).
Dal‰í informace mÛÏete získat na 800 13 11 12
nebo na www.gecapital.cz.
Nabídka platí do odvolání.

V˘ s t a v a l o u t e k I n g .
a r c h . V. C e j n a r a
V˘stava, kterou zorganizoval Spolek
pﬁátel Krásnolipska, se konala v obﬁadní
síni Mûstského úﬁadu od 5.2. do 9.2.
2003. Vystavováno bylo celkem 43 loutek, pﬁeváÏnû pohádkov˘ch postav,
ale také znám˘ch osobností. Náv‰tûvníci se mohli setkat s britsk˘m princem,
pﬁedními ãesk˘mi politiky ãi hvûzdami
svûtoznám˘ch románÛ.
V˘stavu nav‰tívilo 586 osob, pﬁeváÏnû
dûtí z místní Z· a obou mateﬁsk˘ch ‰kol.
Nûkteré dûti nav‰tívily v˘stavu i ãtyﬁikrát. Náv‰tûvníci byli i z okolních obcí.
V˘raznû se projevil zájem vedení základní ‰koly a dûti se zajímaly nejen
o loutky, ale také o FrindÛv obraz Námûstí v Krásné Lípû, kter˘ v obﬁadní síni
visí. Tak ãlenky Spolku pﬁátel Krásnolipska musely oÏivit i prÛvodní slovo k v˘stavû ke 150. v˘roãí narození A. Frinda.
ZároveÀ se ukázalo, Ïe dûti by mûly
o v˘tvarné umûní mít zájem, ke kterému se ale musí vést.
V˘stava loutek nebude posledním zastavením dûãínského ﬁezbáﬁe a sochaﬁe v Krásné Lípû, spoleãnû se Spolkem pﬁátel Krásnolipska plánuje
Vladimír Cejnar dal‰í pﬁedstavení své
tvorby, která je více neÏ bohatá a nápaditá.
Marta Souãková
jednatel Spolku pﬁátel Krásnolipska

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.
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USNESENÍ

z 7. zasedání Rady mûsta v
Krásné Lípû konaného dne 20.2.
2003.
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Úkoly z 2. zasedání ZM
Usnesení RM ã. 07 - 01
RM projednala prÛbûh a závûry 2. zasedání ZM a ukládá:
1) starostovi mûsta:
a) pﬁipravit návrhy pﬁípravy realizace
projektu Centrum Národního parku
âeské ·v˘carsko a rekonstrukce
(opravy stﬁechy, fasády a okolí) kulturního domu
b) pﬁedloÏit nabídky na zpracování PD
a zaji‰tûní územního a stavebního povolení na stavbu kﬁiÏovatek u kina
a pﬁed mûstsk˘m úﬁadem
2) komisi v˘stavby a Ïivotního prostﬁedí
a) pﬁedloÏit RM nov˘ návrh zpÛsobu
prodeje p.p.ã. 570 o v˘mûﬁe cca 463
m2
b) pﬁedloÏit RM nov˘ návrh zpÛsobÛ
vyuÏití p.p.ã. 629 o v˘mûﬁe 665 m2
3) vedoucímu správy majetku mûsta
pﬁipravit nabídkové ﬁízení na stavby:
oprava fasády a související opravy na
objektu PraÏská 48, oprava fasády,
ãásti stﬁechy, ãásteãné v˘mûny oken
a souvisejících oprav na objektu PraÏská 20.
Usnesení RM ã. 07 - 02
RM jmenuje ãlenkou kulturní komise
Mgr. Hanu Brabníkovou.
2. PD pﬁípojky kanalizace
Usnesení RM ã. 07 - 03
RM schvaluje nabídku na zpracování
projektové dokumentace a zaji‰tûní
vydání stavebního povolení na neveﬁejné ãásti kanalizaãních pﬁípojek
k jednotliv˘m napojovan˘m objektÛm
ve mûstû v rámci v˘stavby kanalizaãního ﬁádu – 1. etapa.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 07 - 04
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
st.p.ã. 134/1
1081 m2
k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 1761/2
4662 m2
k.ú. Krásná Lípa
2. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 07 - 05
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout

pozemky:
p.p.ã. 400/1
k.ú. Krásná Lípa

400 m2 /ãást/

Usnesení RM ã. 07 - 06
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 2349/4
o v˘mûﬁe 1097 m2 a p.p.ã. 2350 o v˘mûﬁe 782 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady Miroslavu Suchomanovi,
bytem
Krásná
Lípa,
Nemocniãní 12a.
Usnesení RM ã. 07 - 07
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 2383/7
o v˘mûﬁe 612 m2 a p.p.ã. 2383/9 o v˘mûﬁe 122 m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa za
úãelem zﬁízení zahrady Dagmar Hofmanové, bytem Krásná Lípa,
Bendlova 467/9.
3. Byty
Usnesení RM ã. 07 - 08
RM schvaluje pronájem bytu ã. 45 Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa v tomto
poﬁadí:
1) Poncerová Pavlína, bytem Truhláﬁská 823/28, Varnsdorf
2) Dohnalová Lenka, bytem ·tursova
2, Krásná Lípa
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník
provede na vlastní náklady. Nájemník
uhradí pﬁed podpisem smlouvy kauci
ve v˘‰i 5 000,- Kã.
Usnesení RM ã. 07 - 09
RM schvaluje pronájem bytu ã.1 PraÏská 257/3, Krásná Lípa v tomto poﬁadí:
1) Koubská BoÏena, Nemocniãní
1062/26, Krásná Lípa / souãasné bydli‰tû Frindova 23, Krásná Lípa /.
2) Poláková NadûÏda, bytem Studánecká 23, Krásná Lípa.
3) ·imánek Miloslav, bytem ·tursova
441, Krásná Lípa.
Ve‰keré opravy a úpravy si nájemník
provede na vlastní náklady. Nájemník
uhradí pﬁed podpisem smlouvy kauci
ve v˘‰i 4000,- Kã.
4. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 07 - 10
RM projednala návrh Otakara Hrneãka jednatele spoleãnosti HROT
spol. s r.o.,
Vltavská 146, Ole‰ko na odstoupení od
nájemní smlouvy ã.2002/21/17-022
k 31.3.2003.
RM schvaluje zahájení jednání o pﬁedãasném ukonãení nájemní smlouvy
ã.2002/21/17- 022 uzavﬁené s firmou
HROT spol. s r.o., zastoupenou jednatelem panem Otakarem Hrneãkem po
úhradû faktur za odbûr el. energie,
vodné, stoãné a sráÏkové vody v pronajatém objektu Kﬁinické nám. 7/12,
Krásná Lípa za rok 2002.
RM schvaluje zohlednûní doby 14.1. –

31.1. 2002 od pﬁevzetí objektu do zaãátku nájemního vztahu sníÏením celkové fakturované ãástky za platbu el.
energie, vodné, stoãné a sráÏkové
vody o 5.000,-- Kã
Usnesení RM ã. 07 - 11
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
objekt Kﬁinické nám. 7/12, Krásná Lípa
od 1.5.2003.
K Ïádosti o pronájem Ïadatelé pﬁiloÏí
struãn˘ podnikatelsk˘ zámûr upﬁesnûn˘ o následující body:
1) VyuÏití celého objektu.
2) Zaji‰tûní teplého stravování po cel˘
den.
3) ¤e‰ení a financování vytápûní celého objektu, stavebních úprav vãetnû
zaji‰tûní rekolaudace.
4) Návrh v˘‰e mûsíãního pronájmu.
Pﬁíjem Ïádostí o pronájem konãí dne
12.3.2003
Usnesení RM ã. 07 - 12
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch
prostor vlevo pﬁi vstupu do objektu Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa Irenû Váchové, bytem Nemocniãní 1149/12a,
Krásná Lípa za úãelem zﬁízení provozovny na v˘robu a expedici pﬁírodní
dûtské a tûhotenské kosmetiky.
Nájemce si ve‰keré opravy a úpravy
prostor provede na vlastní náklady,
vãetnû zaji‰tûní rekolaudace prostor
na provozovanou ãinnost.
Usnesení RM ã. 07 - 13
RM schvaluje pronájem nebytov˘ch
prostor vpravo pﬁi vstupu do objektu
Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa
Radku Hlinkovi, bytem Smetanova
285/2, Krásná Lípa za úãelem zﬁízení
prodejny potravin.
Nájemce si ve‰keré opravy a úpravy
prostor provede na vlastní náklady,
vãetnû zaji‰tûní rekolaudace prostor
na provozovanou ãinnost.
5. Îádost o opravu klarinetu
Usnesení RM ã. 07 - 14
RM schvaluje zaji‰tûní opravy klarinetu,
zapÛjãeného Luká‰i Michlíkovi v cenû
do 2000,- Kã.
Usnesení RM ã. 07 - 15
RM schvaluje smlouvu ã. 2003/42/13005 o zapÛjãení klarinetu, inv. ã. 1089
na 8 mûsícÛ roku 2003 mezi Mûstem
Krásná Lípa a Ïákem Jakubem HoﬁeÀovsk˘m zastoupen˘m otcem Mgr.
Petrem HoﬁeÀovsk˘m. V˘pÛjãné ãiní
20,-- Kã mûsíãnû tj. 160,-- Kã na 8 mûsícÛ.
Usnesení RM ã. 07 - 16
RM schvaluje smlouvu ã. 2003/42/13004 o zapÛjãení klarinetu, inv. ã. 1089

5. bﬁezna 2003
na 8 mûsícÛ roku 2003 mezi Mûstem
Krásná Lípa a Ïákem Luká‰em Michlíkem zastoupen˘m otcem Franti‰kem
Michlíkem. V˘pÛjãné ãiní 20,-- Kã mûsíãnû tj. 160,-- Kã na 8 mûsícÛ.

III. RÒZNÉ
1. Pronájem pozemkÛ - Cimrák
Usnesení RM ã. 07 - 17
RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemkÛ uzavﬁenou mezi Ing. Petrem
a Ludmilou JoÏákov˘mi, bytem Liberec
VI - Rochlice, Pazderkova 2/866 /pronajímatel/ a mûstem Krásná Lípa /nájemce/ na pronájem p.p.ã. 245/1
a 1885/4, v‰e k.ú. Krásná Lípa.
2. Provoz kulturního domu
Usnesení RM ã. 07 - 18
RM schvaluje provozní ﬁád kulturního
domu a ceník za pronájem prostor kulturního domu.
Usnesení RM ã. 07 - 19
RM schvaluje program akcí kulturního
domu na mûsíc únor a bﬁezen 2003.
3. Bezúplatné zapÛjãení sálu
Usnesení RM ã. 07 - 20
RM neschvaluje dle provozního ﬁádu
Kulturního domu bezúplatné zapÛjãení
sálu v kinû pro konání Josefovské zábavy poﬁádané Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ dne 15. bﬁezna 2003.
RM schvaluje moÏnost poskytnutí jednoduchého obãerstvení pro hosty
a hudbu v klubovnû.
4. ZapÛjãení prostor pro jógu
Usnesení RM ã. 07 - 21
RM neschvaluje Ïádost o prominutí
pronájmu prostor kulturního domu na
jógu.
5. Pravidla pro pronájem mûstsk˘ch
bytÛ v Krásné Lípû
Usnesení RM ã. 07 - 22
RM vydává v souladu s § 35 zákona ã.
128/2000 Sb. v platném znûní pravidla
pro pronájem mûstsk˘ch bytÛ.
6. Kanalizace a âOV – pasport staveb
Usnesení RM ã. 07 - 23
RM schvaluje pﬁiloÏenou nabídku firmy
Projekt Dûãín na zpracování pasportÛ
staveb pro objekt mostku pﬁes Kﬁinici
v ul. Kyjovská mezi p.p.ã. 2744/3
a 2745/3, k.ú. Kr. Lípa a objekt Ïelezniãního viaduktu v ul. Varnsdorfská, Kr.
Lípa, které budou pouÏity jako podklad pro realizaci stavby Kanalizace
a âOV, Krásná Lípa.
7. V˘povûì smlouvy - PRO-EKO
Usnesení RM ã. 07 - 24
RM schvaluje v˘povûì smlouvy ã.
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2001/19/19 - 019 (o odbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu) s firmou Pro EKO Varnsdorf s.r.o., Mladoboleslavská 1363, Varnsdor f, dle
ãlánku IV., odst. 5., ke dni 31.8.2003. RM
ukládá Miloslavû Matu‰kové zajistit ke
dni 31.8.2003 v˘bûr nového dodavatele, vã.zaji‰tûní nové smlouvy.
8. Jmenování velitele JPO SDH Krásná
Lípa a sloÏení JPO SDH Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 07 - 25
RM odvolává ãleny JPO SDH Krásná
Lípa, dle pﬁiloÏeného návrhu a bere na
vûdomí odvolání Ladislava Holuba
z funkce velitele Jednotky poÏární
ochrany SDH Krásná Lípa.
Usnesení RM ã. 07 - 26
RM bere na vûdomí jmenování Romana Koi‰e velitelem Jednotky poÏární ochrany SDH Krásná Lípa
a schvaluje nové sloÏení Jednotky poÏární ochrany SDH Krásná Lípa dle pﬁiloÏeného návrhu.
9. Kupní smlouva
Usnesení RM ã. 07 - 27
RM schvaluje kupní smlouvu mezi Mûstem Krásná Lípa a Základní ‰kolou
Krásná Lípa, okres Dûãín, pﬁíspûvková
organizace na odbûr obûdÛ pro zamûstnance mûsta Krásná Lípa ze ‰kolní
jídelny s úãinností od 1.1.2003.
10. Nákup projektoru
Usnesení RM ã. 07 - 28
RM schvaluje na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek nákup projektoru
DATAWIEW 370 od firmy HEUS s.r.o.
11. Sponzorské dary
Usnesení RM ã. 07 - 29
RM schvaluje pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ
na podporu kulturní ãinnosti - reprezentaãní ples mûsta Krásná Lípa.
12. Vklad do DSO Tol‰tejn
Usnesení RM ã. 07 - 30
RM doporuãuje ZM vklad do Dobrovolného svazku obcí Tol‰tejn ve v˘‰i
10.450,- Kã, hrazen˘ch z rozpoãtové
rezervy mûsta, jako spolupodíl na spoleãn˘ projekt „Projektová dokumentace obnovy hradu Tol‰tejn".
13. Oprava stánkÛ
Usnesení RM ã. 07 - 31
RM ukládá technick˘m sluÏbám mûsta
provést opravu stánkÛ, které jsou
v majetku mûsta.
14. Pﬁíspûvky mûsta, soutûÏ
Usnesení RM ã. 07 - 32
RM schvaluje podmínky pro pﬁiznání
pﬁíspûvku mûsta na opravy fasád,
stﬁech a oplocení vãetnû vyhlá‰ení

soutûÏe „Mûsto plné kvûtin", dle pﬁedloÏen˘ch návrhÛ.

15. âlenové komisí RM
Usnesení RM ã. 07 - 33
RM jmenuje na návrh MO âSSD :
jako ãlena Komise v˘stavby a Ïivotního
prostﬁedí Ludvíka Teplého, Lidická 13,
Krásná Lípa,
jako ãlena Komise ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy Miroslava Brabníka,
Nemocniãní 1062/26, Krásná Lípa,
jako ãlenku Komise sociálnû zdravotní
Janu Jacíkovou, Nemocniãní 1090,
Krásná Lípa,
jako ãlenku Sboru pro obãanské záleÏitosti ZdeÀku Roubíãkovou, Nemocniãní 32, Krásná Lípa
jako ãlena Komise pro cestovní ruch
Jana Kolara, Nemocniãní 1064/30,
Krásná Lípa.

16. Komise pro rozdûlování dotací na
kulturu a sport
Usnesení RM ã. 07 - 34
RM schvaluje sloÏení komise pro rozdûlování dotací na kulturní, spoleãenské,
sportovní a tûlov˘chovné akce a práci
s mládeÏí v tomto sloÏení:
pﬁedseda : ing.Libor Král - ãlen RM
ãlenové za kulturní komisi : Miroslav
Vais, Václav ·ena, Kamila Cidlinová
ãlenové za komisi ‰kolství MTV: Karel
Bene‰, Jan Nykod˘m, Mgr. Pavlína Malypetrová

17. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 07 - 35
RM schvaluje sloÏení hlavní inventarizaãní komise a sloÏení jednotliv˘ch inventarizaãních komisí pro rok 2003 dle
pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení RM ã. 07 - 36
RM schvaluje harmonogram úkolÛ
k zabezpeãení inventarizace majetku
a závazkÛ Mûsta Krásná Lípa pro rok
2003 a termíny konání inventur dle
pﬁedloÏeného návrhu.

18. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 07 - 37
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta
vãetnû pﬁíloh za mûsíc leden 2003
pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta Ivanem
Jaklem.

19. PouÏití znaku a názvu mûsta
Usnesení RM ã. 07 - 38
RM schvaluje pouÏití znaku a názvu
mûsta v propagaãních materiálech
cyklistického závodu Tour de Feminin.

