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PrÛvodce mûstsk˘m
úﬁadem v pﬁípravû
Praktického rádce a pﬁíruãku pro lep‰í orientaci obãanÛ pﬁi ﬁe‰ení v‰edních i nev‰edních situací pﬁipravují zamûstnanci mûstského úﬁadu. „PÛjde o pomÛcku,
která bude obsahovat nejprve nûkteré obecnûj‰í informace o tom, jak je mûstsk˘
úﬁad organizován. Poté v‰ak tuto - nûkdy aÏ nudnou - teorii opustí a následuje
ﬁada konkrétních pﬁípadÛ a návodÛ, jak v té které situaci postupovat,“ ﬁíká Jan
Koláﬁ, tajemník mûstského úﬁadu.
Pﬁíruãka bude psána pﬁeváÏnû formou otázek a odpovûdí, které jsou pﬁehlednou formou ﬁazeny podle témat. „Obãané tak budou mít moÏnost získají lep‰í
pﬁehled o tom, jak mûstsk˘ úﬁad funguje, kdo má jaké pravomoci a na koho se
v pﬁípadû potﬁeby obrátit,“ dodává Koláﬁ.
Mûsto si od této pﬁíruãky slibuje, Ïe obyvatelÛm Krásné Lípy pomÛÏe urychlit
a zjednodu‰it jednání s úﬁadem, ale také s dal‰ími institucemi. ¤e‰ení nûkter˘ch
záleÏitostí totiÏ není v kompetenci mûstského úﬁadu, ale jin˘ch organizací. Obãané pak nûkdy ztrácí ãas i tím, Ïe své poÏadavky z poãátku nevyﬁizují na správném místû. Pﬁíruãka tedy bude obsahovat také dal‰í odkazy, dÛleÏitá telefonní
ãísla a adresy.
Praktick˘ prÛvodce bude vydán formou zvlá‰tního tématického vydání Vik˘ﬁe,
kter˘ bude distribuován do v‰ech domácností zdarma. V souãasné dobû jiÏ lze
ﬁíci, Ïe se bude jednat o vydání ãíslo 215, které vyjde zhruba v polovinû srpna
2003, kdy bude tzv. „okurková sezóna na vrcholu“.
(ts)

·kolní akademie vylidnila ulice Krásné Lípy
Do
posledního
místa zaplnila ‰kolní
akademie ÏákÛ Základní ‰koly v Krásné
Lípû zdej‰í kulturní
dÛm. Ten doslova
praskal ve ‰vech,
kdyÏ se na umûní
sv˘ch ‰kolákÛ pﬁi‰li
podívat rodiãe, prarodiãe a také jejich
kamarádi.
Na obnovené tradici ‰kolní akademie, kde se jiÏ podruhé Ïáci ‰koly
pﬁedvádûjí se sv˘m
talentem a originál- Foto: Hana Volfová
ními nápady, se poprvé také bl˘skly
hutn˘m potleskem. Akademii zahájili
dûti ze dvou krásnolipsk˘ch mateﬁÏáci 3. B scénkou z pohádky Jak dûsk˘ch ‰kol. Ti v‰ichni si pﬁipravili nepﬁedek mûnil aÏ vymûnil a ukonãilo ji pﬁeberné mnoÏství humorn˘ch scének,
dávání ‰tafety budoucím prvÀákÛm.
písniãek a taneãkÛ. Co tﬁída, to bylo
27. ãervna si naposledy do‰lo pro vyoriginální vystoupení, pﬁi kterém se disvûdãení tﬁicet osm ÏákÛ dvou deváváci bavili a úãinkující odmûÀovali mot˘ch tﬁíd. Ty ale nahradí tﬁicítka prv-

Ochránit autobusovou zastávku
na námûstí pﬁed pravideln˘mi nájezdy vandalÛ by vyÏadovalo od
samého poãátku nûkteré v˘raznûj‰í
zmûny v její konstrukci. Ne, Ïe by
sklenûné v˘plnû nebyly dostateãnû
robustní, ale na útok z konce ‰kolního roku rozhodnû stavûny nebyly.
MoÏná je to datum jen náhoda, ale
spekulace, Ïe se jedná o dílo ‰kolou povinn˘ch ãlovíãkÛ, kteﬁí neunesli tíhu oslav zaãátku prázdnin, je
zkrátka po ruce mezi prvními. Je
ponûkud ‰koda, Ïe se tato stavbiãka, která jinak slouÏí velmi praktickému úãelu - tedy ãekání na autobusy, zejména pﬁi hor‰ím poãasí stala nûjakému zoufalci objektem
pro nemístné vybití zastydlé agrese.
Teì nám tam bude zkrátka foukat
o nûco víc...
I oprava nás v‰echny bude nûco
stát. Ale zﬁejmû nemá smysl stále
dokola opakovat fádní pouãky
o tom, Ïe kdyÏ nûkdo nûco rozbije,
musí to po nûm nûkdo jin˘ opravit,
a Ïe tento princip v‰ak funguje jen
do doby, kdy tﬁeba uÏ je rozbit˘ch
tolik vûcí, Ïe na opravy dojdou peníze. Je to pak i zajímav˘ kontrast,
kdyÏ se na jedné stranû mûsto
mÛÏe pochlubit znaãn˘m poãtem
opraven˘ch domÛ a parkov˘mi
úpravami (a Krásná Lípa je na tom
v porovnání s jin˘mi obcemi velmi
dobﬁe), a na stranû druhé nabízí
obãanÛm i náv‰tûvníkÛm smutn˘
pohled na trosky vzniklé díky hlouposti nûkolika jedincÛ. Nebo tﬁeba
díky jedincÛm, kteﬁí pro autobusové zastávky na‰li i jiné vyuÏití. ¤eãeno jazykem ‰kolákÛ, kteﬁí tohoto
pohledu rovnûÏ nejsou u‰etﬁeni: „Îijí
mezi námi také neustále pﬁichmelená ãuÀátka, která si autobusové
zastávky pletou s veﬁejn˘mi záchodky!“
Tomá‰ Salov

ÀákÛ, kteﬁí právû na ‰kolní akademii
pﬁevzali od odcházející elity ‰koly ‰tafetu v podobû obﬁí tuÏky, na níÏ jsou
podpisy v‰ech deváÈákÛ. Obﬁí putovní
tuÏka bude zdobit chodbu ‰koly
a kaÏd˘ rok na ní pﬁibudou podpisy
dal‰ích odcházejících ÏákÛ.
(sp)
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Zábava trvala od rána do veãera
Tradiãní Staroãesk˘ jarmark, kter˘ osm˘m rokem organizuje mûsto Krásná Lípa,
pﬁilákal na Kﬁinické námûstí stovky místních i pﬁespolních divákÛ. A jak uÏ to na jarmarcích b˘vá, ani na tom krásnolipském nechybûl vedle ukázek ﬁemesel, hudby,
zpûvu a tance, také klasick˘ jarmareãní trh a hodování.
Bohat˘ program Staroãeského jarmarku zahájily maÏoretky a módní pﬁehlídka.
Po ní si pﬁi‰ly na své dûti, kter˘m dﬁevûní loutkoví herci zahráli Perníkovou chaloupku. Pak uÏ se zpívalo, tanãilo a peklo, neboÈ na programu byly i soutûÏe
„O nejlep‰í bábovku jarmarku“ a „Zpûváãka Tol‰tejnského panství“.
Do tradiãní soutûÏe amatérsk˘ch cukráﬁÛ a cukráﬁek bylo nakonec dodáno ‰est
bábovek, z nichÏ nejvíce porotû chutnala ta od Jitky Mrázkové. Druhou nejchutnûj‰í bábovku upekla ZdeÀka Homolková. A tﬁetí místo v‰em ostatním kuchaﬁinkám vyfoukl teprve patnáctilet˘ Václav Kocman z Rumburka.
V druhé jarmareãní soutûÏi o „Zpûváãek Tol‰tejnského panství“ si vítûzství s písnûmi „Má milá mamulko“ a „Ra‰ení“ vyzpívala ãtrnáctiletá Pavla Vybíralová,
která je sice z Krásné Lípy, ale v soutûÏi reprezentovala Základní umûleckou ‰kolu
v Rumburku. Druhá skonãila Eva Vodiãková a tﬁetím zpûváãkem se stala Adriana
Holanová. Diváci ov‰em ve svém hlasování dali pﬁednost hlasu druhé Evy Vodiãkové z Varnsdorfu, která u nich zvítûzila na plné ãáﬁe. „Leto‰ní Zpûváãek Tol‰tejnského panství byl nult˘m zku‰ebním roãníkem. V pﬁí‰tím roce bychom chtûli soutûÏ rozjet naostro oblastním kolem s postupem do dal‰ích kol a ti nejlep‰í
i s postupem do národního finále,“ ﬁekl jeden z organizátorÛ Zpûváãka, Petr Semelka.
Hostem jarmarku se stal polsk˘ folklórní soubor Szamotuly a ru‰n˘ den v místním
kostele uzavﬁel koncert, na nûmÏ zaznûli kostûné nástroje a zpûv dûãínského souboru Solideo.
(sp)

Polsk˘ folklór se pﬁedstavil
krásnolipskému i varnsdorfskému
publiku.
První roãník setkání ãeského a polského folklóru se uskuteãnil pﬁedev‰ím
díky krásnolipskému folklórnímu souboru Dykyta. Pﬁíznivci lidov˘ch písní
a tancÛ se s polsk˘m folklórním souborem Szamotuly seznámili uÏ o pﬁejarmareãním podveãeru v Kulturním
domû v Krásné Lípû. V den konání Staroãeského jarmarku pak ãlenové souboru sv˘m vystoupením zpestﬁili jeho
program. Tent˘Ï den v podveãer pol‰tí
hosté vystoupili je‰tû v Mûstském divadle ve Varnsdorfu. Text a foto: ·árka
Pe‰ková

KONEC

·KOLY âTRNÁCT ·KO-

LÁKÒ OBREâELO
Se slzami v oãích si první vysvûdãení ve
svém Ïivotû pﬁevzalo ãtrnáct klientÛ
ústavÛ sociální péãe na ·luknovsku. Pût
muÏÛ a devût Ïen z ústavÛ v Krásné Lípû
a Brtníkách po ãtyﬁi roky dvakrát v t˘dnu
nav‰tûvovalo kurz pro doplnûní vzdûlání
poskytovaného Zvlá‰tní ‰kolou v Rumburku.
„Kurz byl urãen tûm, kteﬁí byli v minulosti
zbaveni povinnosti vzdûlávat se. Pﬁed
ãtyﬁmi roky jim bylo koneãnû umoÏnûno si
vzdûlání doplnit, a troufám si ﬁíct, Ïe mnoh˘m z nás by jejich elán do uãení tak
dlouho nevydrÏel, ﬁekl Vladimír ·am‰a, ﬁeditel ‰koly, která byla konáním tohoto
kurzu povûﬁena. Dodal, Ïe Ïáci byli do
kurzu vybráni na základû ‰etﬁení pracovnic Speciálního pedagogického centra
a nejmlad‰í úãastnici kurzu bylo dvaadvacet let, ostatním bylo mezi tﬁiceti a ãtyﬁiceti roky.
Îáci byli rozdûleni do dvou skupin a kromû
ãtení, psaní a poãtÛ se kaÏd˘ vzdûlával
podle sv˘ch individuálních moÏností. Nejúspû‰nûj‰ím z nich v‰ak byl jedniãkáﬁ Antonín Miko z brtnického ústavu, kter˘
vedle základních pﬁedmûtÛ exceloval
i v dûjinách a zemûpisu. „Jen je ‰koda, Ïe
uÏ nemÛÏu do ‰koly chodit dál,“ ﬁekl.
V‰ichni si ale od absolvování kurzu a získání vysvûdãení slibují, Ïe se jim nyní podaﬁí získat lep‰í práci nejen v ústavu, ale
i za jeho branami.
Získání vysvûdãení, kter˘m ukonãili kurz základního vzdûlání ov‰em nebylo pro ãtrnáct ÏákÛ lehkou záleÏitostí. Nejprve museli v‰ichni sloÏit zkou‰ku pﬁed komisí. „Brali
ji doslova jako maturitu,“ ﬁekla i za uãitelku
SoÀu Helerovou Olga Richterová z Krásné
Lípy. Také podotkla, Ïe v‰ichni Ïáci si ‰kolní
docházky velmi váÏili a byli za ni vdûãní,
coÏ se projevovalo i tﬁíhodinovou pozorností pﬁi vyuãování. „·kola byla pro v‰ech
ãtrnáct ÏákÛ velmi dÛleÏitá, nejen tím, Ïe
jim dala moÏnost uãit se, ale i tím, Ïe jim
bylo umoÏnûno vytrhnout se z kaÏdodenní
rutiny,“ uzavﬁela uãitelka.
(sp)

Vyhodnocení soutûÏe: KRÁSNOLIPSKÉ KUKÁTKO
SoutûÏ probíhala od dubna do
ãervna. Zúãastnilo se jí 52 ÏákÛ. SoutûÏící byli rozdûlení do tﬁí kategorií:
1. – 3. tﬁída poãet soutûÏících ÏákÛ: 28
4. – 6. tﬁída poãet soutûÏících ÏákÛ: 22
7. – 9. tﬁída poãet soutûÏících ÏákÛ: 2
KaÏd˘ mûsíc byla zadána jedna
otázka t˘kající se ‰koly, mûsta,
knihovna a národního parku.
V první kategorii se nejlépe vedli
Ondﬁej Mráz, Matûj Rücker z první tﬁídy
a Tomá‰ Schwarz ze tﬁetí tﬁídy. ProtoÏe
skupina byla nejpoãetnûj‰í byla je‰tû
odmûnûna Lucie Koláﬁová a Veronika
·plechtová. Obû ze 3.A.

Ve druhé kategorii zvítûzila Petra ·arköziová, druhé místo získala Sabrina
Batovcová a tﬁetí Nelly Strobachová.
Julius ·arközi ze 7.tﬁídy, kter˘ jako jedin˘ vypracoval správné odpovûdi,
také obdrÏel odmûnu.
Kromû naposled jmenovaného,
v‰ichni byly odmûnûni knihou. Julek
dostal soupravu pera a mikrotuÏky.
Dûkuji v‰em soutûÏícím za úãast.
·koda, Ïe se tak malé mnoÏství ÏákÛ
na‰í ‰koly zajímá o rÛzné poznatky t˘kající se mûsta, ve kterém vût‰ina od
narození Ïije.
Knihovnice
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Zkrátka
Bankomat âeské Spoﬁitelny a.s. je
v provozu od úter˘, 24. ãervna 2003.
Je umístûn z boku budovy b˘valé
po‰ty, na Masarykovû ulici, cca.
50 metrÛ od námûstí. Provoz byl zahájen slavnostním pﬁestﬁihnutím pásky ﬁeditelem âS Ing. Rostislavem Úlehlou
a starostou mûsta Ing. ZbyÀkem Linhartem.
Tradiãního pivního pochodu z Walddorfu do Eibau se v nedûli, 29. ãervna
2003, zúãastnili také zástupci mûsta
Krásná Lípa spolu se ãleny folklórních
souborÛ LuÏiãan a Dykyta. Z Krásné
Lípy tak tuto událost v partnerském
mûstû nav‰tívilo 21 obãanÛ.
V leto‰ním ãervnu nav‰tívilo Informaãní centrum Národního parku â·
na námûstí více neÏ 800 osob, hlavní
nápor je v‰ak oãekáván v nadcházejících dvou mûsících. Na IC lze mimo
jiné obdrÏet nûkteré kniÏní novinky,
napﬁ. reedici Náhlíkova PrÛvodce po
âeském ·v˘carsku, nebo Album star˘ch pohlednic - âeské ·v˘carsko.
K dispozici jsou jiÏ také dvû nové turistické známky.
Základní ‰kolu letos opût opustily dva
roãníky ÏákÛ 9. tﬁíd, aby pokraãovali
cestou vzdûlávání se na stﬁedních
i odborn˘ch ‰kolách. V pátek
27. ãervna se s nimi jako Ïáky rozlouãili zástupci mûsta Krásná Lípa, i vedení ‰koly, a popﬁáli jim mnoho úspûchÛ v dal‰ím Ïivotû.

Kyjovsk˘ festiválek se opût blíÏí
V sobotu dne 19. ãervence 2003 probûhne v Kyjovû jiÏ tradiãní festival rockové a alternativní hudby. Náv‰tûvníci
budou mít moÏnost shlédnout a vyslechnout ﬁadu ãesk˘ch, ale letos poprvé také zahraniãních skupin, mimo
jiné z Holandska a Polska.
Vloni festiválek nav‰tívilo 350 pﬁíznivcÛ
moderní hudby, letos jich je oãekáváno aÏ 500. Pát˘ roãník festiválku
v tomto roce rovnûÏ poprvé probûhne
pod hlaviãkou Tol‰tejnského panství.
„Nejnároãnûj‰í je jiÏ kaÏdoroãnû technické zabezpeãení festiválku, které by
nebylo moÏné uskuteãnit bez ﬁady
sponzorÛ a spolupracujících organizací,“ ﬁíká Jaroslav Navara, hlavní organizátor akce, a dodává: „Na‰tûstí se
jiÏ v‰e podaﬁilo zajistit, náv‰tûvníky tedy
letos ãeká pestrá skladba hudebních
stylÛ, od folku po grind-core.“
Festiválek zaãíná ve 12 hodin a poslední hudební skupiny by mûly konãit
o pÛlnoci.
(ts)
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KONCERT
Dﬁevûné dechové nástroje od
stﬁedovûku po baroko.
Na kopie historick˘ch nástrojÛ/
zobcové flétny/gemshorny/
cornamusa/chalumeau/platterspiel/
rauchpfeife
hraje soubor „SOLIDEO“
za doprovodu cembala a varhan
19. 7. 2003 – Staré Kﬁeãany
– 17:00 hodin
19. 7. 2003 – Vlãí hora – kaple – 19:00 hodin
vstupné dobrovolné

KAM ZA DOKTOREM
V Krásné Lípû:
MUDr. Anton Olejár
Tel: 412 383 213
ORDINAâNÍ DOBA:
PO –14.00
–16.00 hodin
ÚT –7.30
–10.00 hodin
ST –14.00
–16.00 hodin
âT –7.30
–10.00 hodin
PÁ –14.00
–16.00 hodin

MUDr. Jaroslav Dragon
– KoÏní oddûlení
Rumburk, Tel.: 412 334 293
– POUZE NA OBJEDNÁNÍ
ORDINAâNÍ HODINY:
PO
– 8.00
– 12.00 hodin
– 12.30
– 14.00 hodin
ÚT – 7.30
– 11.00 hodin
ST
– 12.30
– 14.00 hodin
âT – 7.30
– 11.00 hodin
PÁ – 7.30
– 11.00 hodin

MUDr. Hardy Witanto
Tel.: 412 383 860
ORDINAâNÍ DOBA:
PO – 8.00
– 14.00 hodin
ÚT – 8.00
– 14.00 hodin
ST – 8.00
– 13.00 hodin
âT – 13.00 – 17.00 hodin
PÁ – 8.00
– 12.00 hodin

MUDr. Pavla Beránková
– oãní oddûlení
Rumburk, Tel.: 412 333 209
ORDINAâNÍ HODINY:
PO, ÚT, ST, âT, PÁ
– od 7.30 – 12.00 hodin
Odpoledne pouze na objednání.

MUDr. Otakar Urban – dûtsk˘ lékaﬁ
Tel.: 412 383 337
ORDINAâNÍ DOBA:
PO – 8.30
– 11.00 hodin
ÚT – 8.30
– 10.30 hodin
ST – 12.00 – 14.00 hodin
âT – 12.00 – 14.00 hodin

MUDr. Martina Jeníková
– Ïensk˘ lékaﬁ
Tel.: 412 372 370
ORDINAâNÍ DOBA:
PO
– 8.00
– 13.00 hodin
ÚT
– tûhotné
– 13.00
– 16.00
ST
– 8.00
– 13.00
âT – 8.00
– 11.00 hodin
– 13.00
– 15.00 hodin
PÁ – 8.00
– 11.00 hodin

MUDr. Milan Gottwald – zubní lékaﬁ
Tel.: 412 383 358
ORDINAâNÍ HODINY:
PO – 7.30
– 14.00 hodin
ÚT – 7.30
– 17.30 hodin
ST – 7.30
– 14.00 hodin
âT – 7.30
– 17.30 hodin
PÁ – 8.00
– 12.30 hodin

VÏdy pﬁijít nejpozdûji 30 minut pﬁed
koncem ordinaãních hodin!!!

PROGRAM KINA
pátek 18.7.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let.
pondûlí 21.7.
MládeÏi pﬁístupno
stﬁeda 23.7.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
pondûlí 28.7.
MládeÏi pﬁístupno.

LOë DUCHÒ
LESNÍ CHODCI
KRYSA¤
OPILÍ LÁSKOU

od 19 hod.
Vstupné 50 Kã
od 19 hod.
Vstupné 60 Kã
od 19 hod.
Vstupné 50 Kã
od 19 hod.
Vstupné 50 Kã
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Mûstsk˘ úﬁad Rumburk – odbor dopravy
Evidence ﬁidiãÛ, pﬁestupkové ﬁízení na úseku dopravy, auto‰koly, emisní
stanice, dopravní úﬁad – taxisluÏba a silniãní správní úﬁad – pozemní
komunikace
Pracovní doba:
Pondûlí, Stﬁeda 8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

Evidence vozidel
Pracovní doba:
Pondûlí, Stﬁeda 8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Úter˘
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
(pouze hromadná podání – více jak 3 úkony)
Pátek
8.00 – 12.00
dovozy vozidel
(pouze na objednání u vedoucího dopravy)
Ordinace pohotovostní péãe pro dospûlé, dûti a dorost v Ústeckém kraji
od 1. ãervence 2003
Ordinaãní hodiny:
pracovní dny:
17.00 – 22.00
dny pracovního klidu:
8.00 -21.00
DùâÍN
Dûãín: 28. ﬁíjna 11, Dûãín I., tel.: 412 510 555
Varnsdorf (ordinace pro dospûlé): Po‰tovní 2000, Varnsdorf, tel.: 412 372 444
Velk˘ ·enov (ordinace pro dospûlé): Vilémovská 500, Velk˘ ·enov, tel.: 412
391 444
Dal‰í ordinace pohotovostní péãe negarantovaná Ústeck˘m krajem:
âeská Kamenice: 5. kvûtna 527, âeská Kamenice, tel.: 412 582 651,
pracovní dny:
15.30 – 6.00 hodin,
dny pracovního klidu:
6.00 – 6.00 hodin.

Turnaj ve stolním tenise
Dne 25.6.2003, na závûr ‰kolního roku,
uspoﬁádala Z· Krásná Lípa v hernû stolního tenisu druh˘ roãník turnaje tﬁíãlenn˘ch smí‰en˘ch druÏstev ÏákÛ druhého
stupnû „O putovní pohár Z· Krásná
Lípa“. Zúãastnilo se celkem ‰est druÏstev z Krásné Lípy, Rumburku a Varnsdorfu. Na závûr se uskuteãnil i turnaj ve
ãtyﬁhﬁe, ve kterém byli losem pﬁiﬁazeni
hráãi k nejúspû‰nûj‰ím z turnaje druÏstev.
VítûzÛm prvního roãníku se tentokrát
nevyplatila taktika s nasazováním
hráãÛ, kdyÏ velmi dobrá Adéla Zítková
nestaãila na dva chlapce. Prvenství
tak letos zaslouÏenû získali Ïáci Z·
Krásná Lípa v ãele s nejlep‰ím hráãem
turnaje Jiﬁím ·vecem, kter˘ získal i dal‰í
dvû prvenství - v jednotlivcích a ãtyﬁhﬁe.
Finanãnû se na hodnotn˘ch cenách
pro vítûze v‰ech kategorií podíleli:
Mûsto Krásná Lípa, ÎS Krásná Lípa, Stavební firma Ladislav Zítek Varnsdor f,
¤eznictví Vohnout Varnsdorf.

Pﬁehled vítûzÛ:
DruÏstva:
1. Z· Krásná Lípa A
2. Z· Varnsdorf - Edisonova
3. Z· Krásná Lípa B
Jednotlivci:
Skupina A
1. ·vec
Z· Krásná Lípa A
2. Zítek
Z· Varnsdorf
-Edisonova
3. Nûmeãek Z· Krásná Lípa B
Skupina B
1. Novák
Z· Krásná Lípa C
2. Rattay
Z· Krásná Lípa A
3. Zítková
Z· Varnsdorf
-Edisonova
Skupina C
1. Charouzek Z· Varnsdorf
-Edisonova
2. Rojerová
Z· Krásná Lípa A
3. Patznerová Z· Rumburk
- U nemocnice
âtyﬁhry:
1. ·vec - Patznerová
2. Kuãera - Jiránek
3. Nûmeãek - Jelínek

Vojtûch Kuthan:

Jak jsem jel na kole
kolem âeské
republiky – ãást 7.
Kola jsme nechali u ka‰ny a zamíﬁili ke
stolÛm, mezi nimiÏ pobíhala mladá servírka. KdyÏ pﬁed nás postavila dvû
piva, laãnû jsme zaboﬁili rty do bílé
pûny. Miroslav mi vyãítal, Ïe piji dvanáctku, zatímco on jenom desítku. To
se mi to pr˘ potom jede.
A mû se jelo bájeãnû. Jako by mi po
tom pivu narostla kﬁídla. Miroslav za
mnou funûl a nadával mi do ‰ílencÛ,
ale poﬁád se drÏel mého stínu. Pﬁijeli
jsme do Prostûjova. Tam si sedl na laviãky a já spûchal na radnici, abych
zastupitelÛm mûsta pﬁedal svou knihu
a vyslouÏil si za to razítko do not˘sku.
Místo váÏen˘ch pánÛ mû pﬁivítala elegantnû obleãená dáma. Mile se na
mû usmála. Nejen, Ïe mi vtiskla kulaté
razítko do not˘sku, je‰tû mi ho chtûla
pﬁilípnout na ãelíãko. Stála tam za
úﬁednick˘m stolem a já jsem odolával
poku‰ení pﬁistoupit na její návrh.
KdyÏ jsem o tom vyprávûl Miroslavovi,
s lítostí poznamenal, Ïe na kole jezdí
hodnû lidí, ale nikdo s ãelem orazítkovan˘m prostûjovskou radnicí. Dodnes
jsem se mohl py‰nit tou ozdobou a nemusel se m˘t.
Postavil jsem se doprostﬁed námûstí,
po kterém skotaãily dûti, procházeli se
tu i dÛchodci. Za m˘mi zády strmûla
vûÏ radnice a Miroslav pobíhal s foÈákem sem a tam a stále si nûco brumlal
pod vousy. Nakonec pﬁiloÏil aparát
k oku a stiskl spou‰È.
Vyjeli jsme z mûsta. Pﬁed námi ubíhala rovná silnice, slunce rozpalovalo
asfalt a opíralo se nemilosrdnû i do na‰ich zad. Kolem druhé jsme pﬁijeli do
KromûﬁíÏe, starobylého moravského
mûsta. ProjíÏdûli jsme ulicemi mûsta
tak, jako kdysi arcibiskupové a jiní preláti. Jeli jsme kolem klá‰terÛ, ‰ediv˘ch
o‰umûl˘ch zdí, jenÏ tu stály po staletí.
Prohlédli jsme si mûsto a pak jeli dál. Za
hodinu jsme uÏ byli v Otrokovicích.
Sem jsem kdysi jezdíval s uãni na sportovní pﬁebory. Uhánûli jsme ‰irokou
ulicí, po níÏ jezdily trolejbusy, a já se tû‰il, aÏ pﬁijedeme na námûstí, jak se Miroslavovi pochlubím, Ïe tohle mûsto
znám, Ïe jsme tu kdysi slavnû zvítûzili,
jenomÏe my po té ulici pﬁijeli k poslednímu domu a museli se vrátit zpátky.
Ujeli jsme asi tﬁi kilometry a nakonec se
zeptali jedné paní. Podívala se na nás
udivenû a pak ﬁekla „Právû stojíte na
námûstí!“
Pokraãování ve Vik˘ﬁi ã. 213

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: PrintActive, s. r. o.,
tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o. Registrováno OÚ Dûãín, ã. reg. OÚ 16/92.
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USNESENÍ

z 6. zasedání Zastupitelstva mûsta,
které se konalo dne
19. ãervna 2003.
Usnesení ZM ã. 06- 01/2003
ZM bere na vûdomí zprávu o plnûní úkolÛ 4.
a 5. zasedání ZM.
Usnesení ZM ã. 06- 02/2003
ZM bere na vûdomí zprávu o investicích
mûsta.
Usnesení ZM ã. 06- 03/2003
ZM bere na vûdomí zprávu o organizaci poÏární ochrany mûsta.
Usnesení ZM ã. 06- 04/2003
ZM ukládá radû mûsta zab˘vat se tûmito otázkami, které vyplynuly z diskuse obãanÛ:
Reiner Marschner – stíÏnost na stav a údrÏbu
komunikace ve Vlãí Hoﬁe. Pﬁipravit podklady
ﬁe‰ení úpravy majetko-právních vztahÛ ãásti
komunikace ve Vlãí Hoﬁe.
Vladimír Guzy – vybudování vodovodu ve Vlãí
Hoﬁe, SnûÏné a Zahradách.
Usnesení ZM ã. 06- 05/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 2599/2 o v˘mûﬁe
162 m2 a ãásti p.p.ã. 712/2 o v˘mûﬁe cca 70
m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady Karlu a Marii Kopeck˘m, bytem Krásná
Lípa, Na náspu 570/6 za cenu 30,-- Kã/m2. Geometrick˘ plán bude vypracován za úãasti
pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schválen
odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 06/2003
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 348/2, k.ú.
Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu za úãelem zﬁízení zahrady za cenu 20,-- Kã/m2 Tomá‰i
a Lucii Ur‰itzov˘m, bytem Krásná Lípa, Pletaﬁská 20/1. 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.
Prodej pozemku bude realizován po dokonãení kanalizace.
Usnesení ZM ã. 06- 07/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 348/3 o v˘mûﬁe
226 m2, k.ú. Krásná Lípa Tomá‰i a Lucii Ur‰itzov˘m, bytem Krásná Lípa, Pletaﬁská 20/1.
Usnesení ZM ã. 06- 08/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 370 o v˘mûﬁe
874 m2, k.ú. Krásn˘ Buk Ivanu Hádkovi, bytem
Krásná Lípa, Kyjov 39 z dÛvodu odstoupení
Ivana Hádka od koupû objektu Krásn˘ Buk 30.
Usnesení ZM ã. 06- 09/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 1992/1, k.ú.
Krásná Lípa za úãelem zﬁízení pﬁístupové cesty
Janu a Vladimíﬁe Ka‰parov˘m, bytem Krásná
Lípa, Lesní 855/2 z dÛvodu zachování pozemku
pro potﬁeby mûsta (viz usnesení ZM ã. 0420/2003 ze dne 24.4.2003).
Usnesení ZM ã. 06- 10/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 215/1 o v˘mûﬁe
2.912 m2, k.ú. Kyjov Správû Národního parku
âeské ·v˘carsko, se sídlem Krásná Lípa, PraÏská 52 z dÛvodu podmínek bezúplatného pﬁevodu od Pozemkového fondu âR Dûãín pro
veﬁejnû prospû‰nou stavbu dle územního
plánu mûsta.
Usnesení ZM ã. 06- 11/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 1597/8 o v˘mûﬁe

313 m2 a p.p.ã. 1578/2 o v˘mûﬁe 403 m2, v‰e
k.ú. Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady
Hanû Hoppeové - Janatkové, bytem Krásná
Lípa, Fibichovo údolí 899/29 za cenu 25.060,-Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 12/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 629 o v˘mûﬁe
665 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby
rodinného domu Alenû Krauszové, bytem
Krásná Lípa, Frindova 37 z dÛvodu zachování
pozemku pro potﬁeby mûsta (viz usnesení ZM
ã. 04-15/2003 ze dne 24.4.2003).
Usnesení ZM ã. 06- 13/2003
ZM neschvaluje prodej st.p.ã. 735 o v˘mûﬁe
606 m2, k.ú. Krásná Lípa Michalu Zenknerovi,
bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 536/91 z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby mûsta.
Usnesení ZM ã. 06- 14/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 546/3 o v˘mûﬁe 294
m2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zﬁízení zahrady
Jitce Kleãkové, bytem Doksy, Lesní 507
a Alenû Dlouhé, bytem Nov˘ Bor, JabloÀová
1509 za cenu 7.350,-- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 15/2003
ZM schvaluje ve smyslu usnesení ZM ã. 2111/2001 a ZM ã. 21-09/2001 prodej p.p.ã. 395/2
o v˘mûﬁe 783 m2, k.ú. Krásná Lípa za cenu
21.490,-- Kã Simonû ObÛrkové, bytem âeská
Lípa, Vladimírská 2530. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 16/2003
ZM udûluje souhlas Ing. Danû Smûlé, bytem
RoÏnov pod Radho‰tûm, 5. kvûtna 1353 s prodejem p.p.ã. 40/1 a p.p.ã. 562, k.ú. Kyjov za
podmínky, Ïe pozemky budou prodány za stejnou cenu, za jakou byly odkoupeny od Mûsta
Krásná Lípa.
Usnesení ZM ã. 06- 17/2003
ZM ve smyslu usnesení ZM ã. 24-23/2001
a usnesení ZM ã. 21-09/2001 schvaluje prodej
ãásti p.p.ã. 1992/1 o v˘mûﬁe 60 m2, k.ú. Krásná
Lípa za cenu 30,-- Kã/m2 Ladislavu a Zdence
Li‰kov˘m, bytem Krásná Lípa, Doubická 13. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 18/2003
ZM ve smyslu usnesení ZM ã. 24-23/2001
a usnesení ZM ã. 21-09/2001 schvaluje prodej
ãásti p.p.ã. 1992/1 o v˘mûﬁe cca 300 m2, k.ú.
Krásná Lípa za cenu 15,-- Kã/m2 ZdeÀku
a Annû âechov˘m, bytem Krásná Lípa, Doubická 27. Geometrick˘ plán bude vypracován
za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP
a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 19/2003
ZM ve smyslu usnesení ZM ã. 24-23/2001
a usnesení ZM ã. 21-09/2001 schvaluje prodej
ãásti p.p.ã. 1992/1 o v˘mûﬁe cca 150 m2, k.ú.
Krásná Lípa za cenu 15,-- Kã/m2 Josefu a Jitce
Pûãov˘m, bytem Meziboﬁí, Mírová 151. Geometrick˘ plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré
náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 20/2003
ZM ve smyslu usnesení ZM ã. 24-23/2001
a usnesení ZM ã. 21-09/2001 schvaluje prodej
ãásti p.p.ã. 1992/1 o v˘mûﬁe cca 200 m2, k.ú.
Krásná Lípa za cenu 15,-- Kã/m2 Marii Honetschlägerové, bytem Praha 8 - Bohnice, Na
hranicích 295/9. Geometrick˘ plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘-

stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby
a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 21/2003
ZM ve smyslu usnesení ZM ã. 24-15/2001
a usnesení ZM ã. 24-23/2001 schvaluje prodej
ãásti p.p.ã. 1992/1 o v˘mûﬁe cca 1500 m2, k.ú.
Krásná Lípa za cenu 15,-- Kã/m2 do základní
v˘mûry a nad základní v˘mûru 30,-- Kã/m2
a st.p.ã. 687 o v˘mûﬁe 203 m2 a st.p.ã. 688/2
o v˘mûﬁe 332 m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa za cenu
29.348,-- Kã Václavu a Vûﬁe Kolaﬁíkov˘m, bytem Krásná Lípa, Doubická 7. Geometrick˘
plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ
odboru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 06- 22/2003
ZM ru‰í „Postup ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví Mûsta Krásná Lípa“
schválen˘ UZM ã. 04-05/2003 ze dne 24. 4.
2003.
Usnesení ZM ã. 06- 23/2003
ZM schvaluje „Postup ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví Mûsta Krásná
Lípa“ dle pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení ZM ã. 06- 24/2003
ZM ru‰í usnesení ZM ze dne 24.4.2003 ã. 0407/2003 z dÛvodu odstoupení Ïadatele od
prodeje objektu Krásn˘ Buk 30.
Usnesení ZM ã. 06- 25/2003
ZM ru‰í usnesení ZM ze dne 13.2.2003 ã. 0214/2003 z dÛvodu odstoupení Ïadatele od
prodeje objektu Kyjovská 392/17, Krásná Lípa.
Usnesení ZM ã. 06- 26/2003
ZM ru‰í usnesení ZM ze dne 10.10.2002 ã. 3205/2002 z dÛvodu odstoupení Ïadatele od
prodeje objektu Kyjovská 392/17, Krásná Lípa.
Usnesení ZM ã. 06- 27/2003
ZM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû
ã.2003/40/17- 066 ve vûci doplnûní budoucí
kupní smlouvy dle pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení ZM ã. 06- 28/2003
ZM schvaluje ve smyslu § 31, odst. 3 zákona ã.
50/76 Sb. v platném znûní, úpravu smûrné
ãásti schváleného ÚPSÚ mûsta Krásná Lípa –
vyuÏití lokality v ul. Na náspu pro v˘stavbu rodinného domku na p.p.ã. 2597/5, k.ú. Krásná
Lípa.
Usnesení ZM ã. 06- 29/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 311/1 o v˘mûﬁe
840 k.ú. Vlãí Hora.
Usnesení ZM ã. 06- 30/2003
ZM schvaluje opravu administrativní chyby ve
zﬁizovací listinû Základní ‰koly, Krásná Lípa,
okres Dûãín v bodû X. dle pﬁílohy.
Usnesení ZM ã. 06- 31/2003
ZM schvaluje opravu administrativní chyby
v usnesení ZM ã. 32-20/2002, opravené usnesení ZM zní: ZM rozhodlo
a) zru‰it organizaãní sloÏky mûsta:
Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín
Mateﬁská ‰kola Krásná Lípa, Smetanova
243/14, okres Dûãín
Mateﬁská ‰kola Krásná Lípa, Masarykova
671/24, okres Dûãín k 31.12.2002
b) zﬁídit pﬁíspûvkovou organizaci mûsta Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín, s úãinností od
1.1.2003. Pﬁíspûvková organizace vznikne
slouãením zru‰en˘ch organizaãních sloÏek
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mûsta Základní ‰kola Krásná Lípa, okres
Dûãín, Mateﬁská ‰kola Krásná Lípa, Smetanova 243/14, okres Dûãín, a Mateﬁská ‰kola
Krásná Lípa, Masarykova 671/24, okres
Dûãín. Souãástí pﬁíspûvkové organizace
bude mateﬁská ‰kola a ‰kolní jídelna M·.
Souãasnû se zﬁizují dvû odlouãená pracovi‰tû pﬁíspûvkové organizace na adrese
Krásná Lípa, Smetanova 243/14, a Krásná
Lípa,Masarykova 671/24.
Usnesení ZM ã. 06- 32/2003
ZM svûﬁuje dle zákona ã. 128/2000 Sb. §104
místostarostce mûsta plnûní úkolÛ v oblastech :
1.
‰kolství
2.
kultury
3.
propagace a cestovního ruchu
4.
sportu
5.
zájmové ãinnosti
6.
provozní ãinnosti patﬁících do pÛsob
nosti odboru vnitﬁní správa a finanãního odboru MûÚ
7.
Dobrovolného svazku obcí Tol‰tejn
ZM bere na vûdomí udûlení povûﬁení místostarostky mûsta.
Usnesení ZM ã. 06- 33/2003
ZM bere na vûdomí audit hospodaﬁení
svazku obcí Euroregionu Labe.
Usnesení ZM ã. 06- 34/2003
ZM schvaluje pﬁípadné pouÏití rozpoãtové
rezervy mûsta jako spolufinancování stavby
Sportovnû– rekreaãního areálu NP âeské
·v˘carsko v pﬁípadû získání dotace ve v˘‰i
minimálnû 50% nákladÛ stavby, resp. její
dílãí ãásti.
ZM ukládá RM navrhnout rozsah pﬁípadné
v˘stavby a postup realizace po etapách.
Usnesení ZM ã. 06- 35/2003
ZM bere na vûdomí v˘sledek pﬁezkoumání
hospodaﬁení mûsta Krásná Lípa za rok 2002
Krajsk˘m úﬁadem Ústeckého kraje odborem
kontroly.
Usnesení ZM ã. 06- 36/2003
ZM schvaluje z pﬁedloÏen˘ch nabídek
k Pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta Krásná
Lípa za rok 2003 vãetnû ekonomického poradenství nezávislou auditorskou firmu
AUDIT&CONSULTING spol. s r.o. Pﬁíbram, pracovi‰tû Varnsdorf.
Usnesení ZM ã. 06- 37/2003
ZM schvaluje 2.rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu mûsta Krásná Lípa na rok 2003 v celkové v˘‰i pﬁíjmÛ a v˘dajÛ 117.857 tis.Kã dle
pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení ZM ã. 06- 38/2003
ZM bere na vûdomí plán práce kontrolního
v˘boru ZM pro druhé pololetí roku 2003.
Usnesení ZM ã. 06- 39/2003
ZM bere na vûdomí zprávu kontrolního v˘boru ZM o provedené kontrole hospodaﬁení
s dﬁevní hmotou získanou pﬁi kácení dﬁevin
v mûstském parku bez pﬁipomínek.
Usnesení ZM ã. 06- 40/2003
ZM schvaluje doplnûní kontrolního v˘boru
ZM o ãleny:
Marie Machová, Nemocniãní 2, Krásná Lípa
Jaroslav Gros, Rooseveltova 20, Krásná
Lípa.

Pﬁíloha
Usnesení ZM ã. 06- 41/2003
ZM ukládá radû mûsta zab˘vat se tûmito
otázkami, které vyplynuly z diskuse ãlenÛ
ZM:
Josef My‰ák – podûkování za ﬁe‰ení kﬁiÏovatky ulice Masarykova a Varnsdorfská.
Václav ·ena – odstranit nálety a sestﬁíhat
Ïiv˘ plot v Nemocniãní ulici okolo vûÏe na
su‰ení hadic.
Jiﬁí Vích – opravou komunikací v ulicích
Smetanova, PraÏská a Kyjovská, zejména
v˘jezdu ze Smetanovy ulice na Kyjovskou
(u elektry).

USNESENÍ
z 15. zasedání Rady mûsta
v Krásné Lípû konaného
dne 26. 06. 2003.

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Úkoly z 6. Zasedání ZM
Usnesení RM ã. 15 RM projednala prÛbûh a závûry 6. Zasedání
ZM a ukládá:
1) odboru v˘stavby
- navrhnout ﬁe‰ení úpravy majetkoprávních
vztahÛ ãásti komunikace ve Vlãí Hoﬁe
- upozornit Správu NPâ· na niãení místní
komunikace tûÏkou technikou ve Vlãí Hoﬁe
2) odboru technick˘ch sluÏeb mûsta
- odstranit nálety a upravit Ïiv˘ plot u Nemocniãní 3
3) odboru správy majetku mûsta
- pﬁipravit do 31.8.2003 návrh rekonstrukce
panelov˘ch domÛ a financování za pﬁispûní státních dotací
4) Lubomíru Polákovi
- zprovoznûní dálkovû ovládan˘ch sirén
2. Sportovnû rekreaãní areál
Usnesení RM ã. 15 RM bere na vûdomí informaci starosty
mûsta o pﬁípravách projektu „Sportovnû
rekreaãní areál âeského ·v˘carska“
a schvaluje upraven˘ rozsah v˘stavby tzn.
rozdûlení stavby na etapy.
RM schvaluje vyuÏití I.rozpoãtové rezervy Investiãního rozpoãtu mûsta na rok 2003 ve
v˘‰i 2,368 mil.Kã a schvaluje pozastavení
realizace stavby - oprava stﬁechy a fasády
objektu PraÏská 3, do doby zahájení v˘stavby sportovního areálu a pro pﬁípad mimoﬁádn˘ch
v˘dajÛ.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Byty
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje dodatek smlouvy na pﬁevod
nájmu bytu ã. 4, Havlíãkova 928/21, Krásná
Lípa z Václava Hlaváãka na Gabrielu Hlaváãkovou oba bytem Havlíãkova 928/21,
Krásná Lípa.
2. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 15 RM projednala Ïádost Mgr. Petra âapka
a schvaluje poníÏení dluÏné ãástky za pronájem nebytov˘ch prostor Kﬁinické nám.
255/5 o ãástku 6 470,10 Kã (mûﬁení radonu,
likvidace odpadu, vyúãtování vody).
DluÏná ãástka po odeãtu zohlednûn˘ch
nákladÛ ãiní 20 322,90 Kã.
RM schvaluje nav˘‰ení dluhu (20 322,90 Kã)
za pronájem nebytov˘ch prostor Kﬁinické
nám. 255/5 nájemci Mgr. Petru âapkovi
o 824,40 Kã z dÛvodu prodlení pﬁedání ne-

bytov˘ch prostor (od 1.6. do 12.6. 2003)
a koneãná v˘‰e dluhu ãiní 21 147,30 Kã.
III. RÒZNÉ
1. Areál âOV u sídli‰tû
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje návrh KVÎP na zachování
a dal‰í vyuÏití areálu stávající âOV u sídli‰tû
a ukládá vedoucímu odboru v˘stavby dohodnout vhodn˘ zpÛsob její demontáÏe
a sanace.
2. Sportovní a rekreaãní areál âeského ·v˘carska, Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje podmínky pro vyÏádání nabídky na realizaci akce „Sportovní a rekreaãní areál âeského ·v˘carska, Krásná Lípa.
3. Telefony
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje uzavﬁení Úãastnické smlouvy
s âesk˘m Mobilem a.s. , o zaji‰Èování sluÏeb
mobilních telefonÛ pro Mûsto Krásná Lípa.
4. Mapa mûsta
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje uzavﬁení smlouvy o dílo s DPA
s.r.o. âeská Lípa na zpracování digitálního
mapového podkladu a ti‰tûn˘ch map dle
pﬁedloÏeného návrhu.
RM ru‰í ãást usnesení RM 12-27 o uzavﬁení
smlouvy s Geodézií Dûãín, s.r.o.
5. Propagaãní pﬁedmûty
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje uvolnûní ãástky 25.000,- Kã
z rozpoãtové rezervy na nákup propagaãních pﬁedmûtÛ dle pﬁílohy.
6. Odmûna
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje odmûnu dle pﬁílohy RNDr.
Ivanû Preyové, ﬁeditelce pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa, okres
Dûãín.
7. Pronájem nebytov˘ch prostor
Usnesení RM ã. 15 RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout nebytové prostory v objektu Kﬁinické námûstí
255/5, Krásná Lípa.
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje smlouvu ã. 2003/22/19-125 na
pronájem nebytov˘ch prostor mezi Mûstem
Krásná Lípa a Základní ‰kolou Krásná Lípa,
okres Dûãín, pﬁíspûvková organizace.
8. Vyúãtování Jarmarku
Usnesení RM ã. 15 RM bere na vûdomí vyúãtování Jarmarku
konaného dne 21.6.2003.
9. Plán Kulturního domu
Usnesení RM ã. 15 RM schvaluje plán Kulturního domu na mûsíc ãervenec 2003.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace :
- kopie pÛvodní Ïádosti legalizace pﬁístupové cesty Vlãí Hora
- dopis od Stavební spoleãnosti RBK, a.s.
RM dále projednala zápisy z jednání tûchto
komisí:
- zdravotnû sociální ze dne 10.6.2003
- kulturní ze dne 3.6.2003

