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Stavba kanalizace stále
ve skluzu
Témûﬁ v‰ichni kaÏd˘ den sledujeme
prÛbûh v˘stavby kanalizace a negativní vûci s ní spojené témûﬁ kaÏdému
obãas zkomplikují Ïivot. Semafory nás
zdrÏují, bláto ‰piní boty, náklaìáky ru‰í
hlukem, obãas neteãe voda a tak
dále.
Z kaÏdodenních reakcí víme, Ïe
mnoho z nás má pocit, Ïe v‰e trvá nûjak dlouho, Ïe se zbyteãnû opakovanû
kope na jiÏ dokonãen˘ch místech, Ïe
chybí dopravní znaãení, Ïe akce je
‰patnû nebo málo kontrolována atp.
V‰echny tyto pﬁipomínky, aÈ opodstatnûné ãi ne, vnímáme a dle moÏností
ﬁe‰íme.
Pﬁi jednáních o provádûní stavby se
snaÏíme alespoÀ ãásteãnû minimalizovat nepﬁíznivé jevy relativnû krátkodobého charakteru, pﬁedev‰ím se v‰ak
vûnujeme koneãnému v˘sledku, kter˘
se soustﬁedí na následující cíle:
1. ZároveÀ s pokládkou kanalizace
provést ve vût‰inû úsekÛ i v˘mûny vodovodÛ.
2. Vylouãit nutnost finanãní spoluúãasti obãanÛ (nové kanalizaãní i rekonstruované vodovodní pﬁípojky), veﬁejné ãásti pﬁípojek jsou jiÏ dnes
majetkem vlastníka pﬁipojeného objektu.
3. Zajistit provedení projektové dokumentace na neveﬁejnou ãást kanalizaãní pﬁípojky ke v‰em objektÛm na
trase budované kanalizace a vyﬁízení
stavebního povolení (v koordinaci

s provedením a umístûním pﬁípojky
z hlavního ﬁadu na náklady mûsta.
4. Opravovat velké ãásti krajsk˘ch silnic i místních komunikacích najednou
a aÏ po dostateãném sednutí zásypÛ
(ty jsou místy hluboké více neÏ 4 m –
podchody pod Kﬁinicí a spády).
5. Dojednat spolufinancování neveﬁejn˘ch ãástí pﬁípojek kanalizace, v˘raznû omezit nutnost platby zcela nov˘ch vodovodních pﬁípojek vody ze
strany obãanÛ.
6. Provést nûkteré dal‰í související
práce.
Dohadování to ãasto není lehké.
Pﬁesto Ïe mûsto je investorem celé
stavby, nebude následnû majitelem
a provozovatelem nové spla‰kové kanalizace ani velké ãásti spoleãné kanalizace, ani ãistírny odpadních vod,
stejnû jako nevlastní a neprovozuje vodovody, není majitelem velké ãásti komunikací, kde prochází kanalizace,
neurãuje a nekontroluje dopravní ﬁe‰ení, znaãení a jejich následné dodrÏování, atd. Vlastníky jsou jiné organizace
ãi státní úﬁady.
Navíc se pﬁi provádûní pﬁichází na
nové a nové skuteãnosti a problémy,
které je nutno ﬁe‰it.
Zkuste prosím pochopit tuto situaci
a b˘t je‰tû nûjak˘ ãas shovívaví k problémÛm, jeÏ s sebou tato stavba pﬁiná‰í a je‰tû pﬁí‰tí rok pﬁinese. V˘sledek
bude stát za to.
Zbynûk Linhart

Dopoledne v partnerském mûstû
Zástupci na‰eho mûsta Hana Volfová
a Petr HoﬁeÀovsk˘ nav‰tívili 30. ﬁíjna
2003 partnerskou obec Eibau. Pﬁedstavitelé Eibau vyuÏili pﬁíleÏitost k tomu,
aby náv‰tûvníkÛm z Krásné Lípy ukázali
sportovní a kulturní zaﬁízení ve mûstû,
která spravují zájmové organizace
a z dotací hradí jejich provoz i obnovu.
NejpÛsobivûj‰ími pﬁíklady byly zatravnûné fotbalové hﬁi‰tû s automatick˘m

zavlaÏováním, které tamní fotbalov˘
oddíl vybudoval z dotací a soukrom˘ch prostﬁedkÛ, lyÏaﬁsk˘ areál se skokansk˘mi mÛstky nebo opravená budova muzea. Spoleãnû stráven˘ ãas
pak zástupci obou mûst vyuÏili k rozhovorÛm o dal‰ím rozvoji vzájemné spolupráce. NejbliÏ‰í spoleãnou akcí by mûlo
b˘t sportovní utkání v „pûstbalu" - u nás
dosud neznámé sportovní disciplínû.

Cesty dûlíme na rozkopané a rozbité. Den ode dne obojích pﬁib˘vá,
tûch rozkopan˘ch ov‰em daleko
rychlej‰ím tempem: Tam, kde vãera
byl je‰tû slu‰n˘ asfalt, mÛÏe b˘t dnes
uÏ ãtyﬁmetrová díra do zemû, podle
toho, jak postupuje trasa nové kanalizace. Samozﬁejmû by se nám líbilo, kdyby se silnice rozkopávaly
pﬁedev‰ím na místech, kde ten asfalt ani pﬁedtím nebyl nijak oslnivé
kvality, neboÈ oprávnûnû oãekáváme, Ïe v‰ude tam, kde se dnes
v silnici kope, bude povrch opraven,
ãi spí‰e poloÏen nov˘. Trasa kanalizace si ov‰em nevybírá, a tak se namnoze stává, Ïe se rozkopat musí
i to, co nebylo v tak úplnû dezolátním stavu, a je‰tû ãastûji dochází
k tomu, Ïe úseku, kter˘ by si opravu
zaslouÏil, se práce vyhnou. Velkou
snahou mûsta je dojednat s dodavatelem stavby, se spoluinvestorem
i s krajsk˘mi orgány v‰e tak, aby po
skonãení této velkostavby byly ulice
ve mûstû v co nejvût‰ím rozsahu
nové, aby se teì zbyteãnû nedávaly peníze do oprav, které tﬁeba za
rok budou moci b˘t provedeny
efektivnûji. RovnûÏ rozsah plánovan˘ch nov˘ch povrchÛ se stále zvût‰uje, jde i o obrubníky, chodníky
apod. Îe to pro nás chodce a ﬁidiãe
znamená b˘t trpûliví, je nasnadû.
Ale nemusíme mít vysokou silniãáﬁskou, abychom pochopili, Ïe letos
zasypan˘ v˘kop se pﬁes zimu je‰tû
o dost sesedne, a Ïe pokládat na
nûj teì asfaltov˘ koberec by tedy
bylo vyhazování penûz. Tûch penûz,
které nám napﬁesrok z na‰ich rozkopan˘ch a rozbit˘ch komunikací pomohou udûlat dobré. Tak vydrÏme.
Petr HoﬁeÀovsk˘
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Krásnolipsk˘ t˘den pro stromy
Nelze pochybovat o tom, Ïe mûsto
nesoucí název stromu, by nemûlo zÛstat stranou oslav Dne stromÛ, kter˘
kaÏdoroãnû pﬁipadá na 20. ﬁíjen.
V Krásné Lípû, mûsteãku, které se py‰ní
dokonce jménem na‰eho národního
stromu, se mohli v t˘dnu od 20. do 25.
ﬁíjna dûti i jejich rodiãe zapojit hned do
nûkolika aktivit vûnovan˘ch oslavû tohoto svátku.
A kdo tuto akci uspoﬁádal? Jako jiÏ
tradiãnû se osvûdãila spolupráce více
organizací: Správy Národního parku
âeské ·v˘carsko, obecnû prospû‰né
spoleãnosti âeské ·v˘carsko, âSOP Tilia, základní ‰koly a mûsta Krásná Lípa.
Bûhem tématického t˘dne „Les ve
‰kole, ‰kola v lese“ si Ïáci 5. a 7. tﬁíd
v rámci komponovaného programu
Mgr. R. Nagela ze správy národního
parku vyzkou‰eli nejen své znalosti
o stromech a lese, ale zaposlouchali se
i do písní, jejichÏ autoﬁi se inspirovali
právû stromy.
Les si nelze pﬁedstavit bez stromÛ, ale
ani bez zvíﬁat. Ty reprezentoval na základní ‰kole pﬁímo „král“ dravcÛ: orel,
kter˘ si sv˘m majestátním vzhledem ihned získal respekt v‰ech dûtí, jeÏ zaplnily témûﬁ celou tûlocviãnu. S jeho majitelem
Ing.
M.
Klitschem,
zamûstnancem Správy Národního
parku, si dûti popovídaly o Ïivotû drav˘ch ptákÛ Ïijících nejen v âeském
·v˘carsku .
Povídání a hry, to uÏ není nic pro „dospûlé osmáky“, proto jim byl uloÏen
zvlá‰tû jin˘ zodpovûdnûj‰í úkol. V pátek se vyzbrojeni motyãkami pustili pod
vedením revírníka Ing. J. Drozda do
setí ÏaludÛ nedaleko Kyjovské pﬁehrady. Bûhem hodiny rozseli Ïaludy ve
dvou oplocenkách.
Cel˘ „t˘den pro stromy“ vyvrcholil sázením bukové aleje na Kamenné

Horce. Díky Nadaci Partnerství
a ochotné pomoci TS mûsta, hasiãÛ
a cca 60 dobrovolníkÛm má Krásná
Lípa od soboty o 35 stromÛ více. V rodn˘ch listech stromÛ, které si kaÏd˘ sázející vyplnil, lze nalézt nejen dûti z oddílÛ Ranger a Brontík, ale i jméno
starosty Krásné Lípy Ing. Z. Linharta.
A co popﬁáli do vínku mlad˘m bukÛm
jejich „rodiãe“ – dûti, které je zasadily?: „... abys na slunci neuschnul, aby
z tebe byl krásn˘, velk˘ a ko‰at˘ buk,
abys mûl hodnû kamarádÛ a hodnû
plodÛ, aÈ vyroste‰ do síly a krásy, co
nejménû „dﬁevomorÛ“, co rok, to
metr...“
Pro v‰echny „sázeníchtivé“ bylo na
terénní základnû Buk za odmûnu pﬁipraveno nûkolik soutûÏí. Dûti si vyzkou‰ely, zda poznají stromy podle listÛ,
plodÛ, kÛry apod. Za své znalosti si pak
odná‰ely pamûtní list a sladké odmûny. Nauãná stezka „Poznáváme
na‰e stromy“ nedaleko základny pro‰la zatûÏkávací zkou‰kou, kdyÏ se na ní
sebûhly desítky dûtí hledajících odpovûdi na otázky k doprovodnému kvízu.
Jeho nejúspû‰nûj‰í ﬁe‰itelé byli odmûnûni knihou.Ti otuÏilej‰í úãastníci celé
akce si na závûr mohli posedût venku
u ohnû a opéci si moÏná letos naposled ‰pekáãky na ohni.
Krásnolipské oslavy Dne stromÛ skonãily, ale dlouh˘ Ïivot stromÛ, které byly
bûhem nich vysety nebo vysázeny,
teprve zaãíná. Pﬁekonají – li v‰echny
nástrahy, které na nû ãekají, nemoci,
sucho, bouﬁe a hlavnû zásahy nás lidí,
budou k nám dal‰í pokolení s obdivem
vzhlíÏet, kdyÏ se s nadûjí skryjí pﬁed de‰tûm nebo páliv˘m sluncem pod korunami statn˘ch bukÛ ãi dubÛ, kter˘m
jsme spoleãnû pomohli zaãít Ïít.
Jarmila Vrtílková

Rekonstrukce Cimráku
prakticky dokonãena
Rekonstrukce rybníka Cimráku je
prakticky dokonãena. Povolení k napu‰tûní rybníka od Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR jsme jiÏ obdrÏeli.
Pokud na 6. listopadu svolaná kolaudace probûhne úspû‰nû, bude se
moci rybník napou‰tût.
Pro pﬁipomenutí konstatujme, Ïe
pﬁedmûtem stavby bylo kromû odbahnûní také pﬁedev‰ím vytvoﬁení nové
hráze, nové v˘pustné zaﬁízení, odtokové koryto a ozelenûní.

ProtoÏe náklady byly z 80 % kryty
z dotace SFÎP, bylo nutné také respektovat jejich podmínky a poÏadavky
ochrany pﬁírody.
V tûchto dnech dojde je‰tû k dokonãení instalace osvûtlení cesty spojující
pﬁes hráz rybníka centrum mûsta
s mûstsk˘m parkem. Následnû zde budou je‰tû umístûny laviãky a odpadkové ko‰e, pﬁípadnû dal‰í doplÀky.
(zl)

Köglerova
nauãná stezka
Köglerova nauãná stezka Krásnolipeskem a její koneãná podoba dává
zabrat pracovní skupinû, která je sloÏena ze zástupcÛ mûsta, národního
parku, KâT, chránûn˘ch oblastí a rodiny Schnittnerov˘ch. V mûsíci záﬁí skupina obe‰la i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí 22
kilometrÛ trasy, shromáÏdila pﬁipomínky
k zam˘‰len˘m úpravám a pﬁedala je
firmû, která zpracovává projektovou
dokumentaci. Na trase jsme se setkali
napﬁíklad se zniãenou cestou pﬁes pozemky v Kyjovû, které obhospodaﬁuje
pan Faflák, nebo s novou stavbou na
vrcholu hrádku v Krásném Buku. Dal‰ím
oﬁí‰kem, se kter˘m se pot˘káme, je
i ozvlá‰tnûní trasy interaktivními prvky.
Na tûch chceme ukázat zajímavosti ze
svûta pﬁírody, tak aby náv‰tûvník
stezky mohl pouÏít kromû zraku také
ãich, sluch a hmat pﬁi jejich zkoumání.
Pﬁáním je, aby stezka byla vybudována v podobném duchu jako ji kdysi
sám postavil pan Kögler.
(hv)

¤editel SFÎP
v Krásné Lípû
¤editel Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR (SFÎP) Ing. Mudray nav‰tívil
spoleãnû se sv˘m technick˘m námûstkem Krásnou Lípu. Na místû se tak
mohl seznámit s právû probíhajícími
stavbami podporovan˘mi Fondem
(âOV a kanalizace, rekonstrukce rybníka Cimrák), a byl zároveÀ seznámen
i s pﬁipravovan˘mi akcemi, se kter˘mi
se ucházíme a nebo budeme ucházet
o podporu za SFÎP (rekonstrukce mûstského parku, obnova zelenû na hﬁbitovû, rekonstrukce Kyjovské pﬁehrady).
Pﬁi pﬁedchozím jednání seznámil ﬁeditel SFÎP starosty obcí, které spadají do
zájmového území Národního parku
âeské ·v˘carsko s nov˘mi pravidly pﬁipravovan˘mi ministerstvem Ïivotního
prostﬁedí, na základû kter˘ch by od
1. 1. 2004 mûly b˘t obce leÏící v národních parcích zv˘hodnûny pﬁi poskytování dotací z Fondu.
Podle neoficiálních informací Rada
SFÎP doporuãila ministru ÎP na‰i Ïádost
o dotaci na rekonstrukci mûstského
parku.
Do dal‰í rady Fondu by mûla jít na‰e
Ïádost o poskytnutí 80% dotace na obnovu zelenû na hﬁbitovû v Krásné Lípû.
(zl)
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Zkrátka
Severoãeské sbûrné suroviny nabízejí
odstranûní autovrakÛ se v‰emi náleÏitostmi, úplnou a ekologickou demontáÏ
autovraku a jeho následné vyuÏití nebo
odstranûní. V‰e dle pravidel pro nakládání s nebezpeãn˘m odpadem.
DruÏstvo dûvãat zápasnického oddílu
Krásné Lípy skonãilo v základní skupinû
Západ na 2. místû, a vybojovalo si tudíÏ
úãast ve finále této soutûÏe, kam postoupila prvá tﬁi druÏstva z âech a prvá tﬁi
druÏstva z Moravy. V prvém kole finále,
které se konalo 4. 10. 2003 v Novém
Jiãínû na Moravû, skonãila na‰e dûvãata
na druhém místû. Druhé kolo tohoto
finále se koná ve dnech 14. - 15.11. 2003
v Chrastavû.
Mûsto Krásná Lípa získalo dotaci z programu „Podpora místní kulturní a divadelní ãinnosti“. Ústeck˘ kraj podpoﬁil ãástkou 20 000,- Kã oslavy Evropského dne
hudby dne 21. 6. 2003. Pﬁehlídka tradiãních ﬁemesel, vyhlá‰ení nejchutnûj‰í bábovky jarmarku, vystoupení krásnolipsk˘ch pûveck˘ch sborÛ Vãeliãky a Lipka
nebo vystoupení folklorních souborÛ,
k tomuto dni jiÏ tradiãnû patﬁí. Poprvé
jsme se v‰ak mohli setkat s pûveckou
soutûÏí urãenou pro Ïáky základních ‰kol
„Zpûváãek Tol‰tejnského panství“, s divadelním pﬁedstavením nebo s duchovní
hudbou skupiny „SOLI DEO“ v kostele.
V dal‰ím vyhlá‰eném programu „Podpora volnoãasov˘ch aktivit v roce 2003“
získala základní ‰kola dotaci od Ústeckého kraje na vybudování informaãního
centra dûtí a mládeÏe – IC KUKÁTKO,
které Ïáci základní ‰koly budou moci vyuÏívat k získávání informací o dûtí ve
mûstû i okolí, o moÏnostech dal‰ího
studia, nabídky jazykov˘ch kurzÛ, prázdninov˘ch pobytÛ, v˘mûnn˘ch zahraniãních akcí i k volnému pﬁístupu na internet.
Ze stejného programu Ústeck˘ kraj
podpoﬁil i úpravy v T-klubu a jeho okolí.
Do konce listopadu budou mít dûti k dispozici malou lezeckou stûnu a okolo
hﬁi‰tû novû opraven˘ plot.
T˘m, kter˘ zpracovával knihu Vlastivûda
·luknovského v˘bûÏku, svou práci dokonãil. Kniha je pﬁipravena k vydání. Kniha
bude úﬁadÛm k dispozici v digitální podobû, na její vyti‰tûní v souãasnosti
mûsta ·luknovského v˘bûÏku hledají
finanãní prostﬁedky.

Pronájem nebytov˘ch prostor
Mûsto Krásná Lípa vyhla‰uje od
1. 1. 2004 k pronájmu nebytové
prostory v objektu Nemocniãní
11/37/6 (zelen˘ dÛm pﬁízemí
vlevo) o rozloze cca 93 m2.
Mûsíãní nájem ãiní 4.992,- Kã.
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KINO KRÁSNÁ LÍPA
stﬁeda 12. 11.
LARA CROFT-TOMB RAIDER Kolébka Ïivota
MládeÏi pﬁístupno
stﬁeda 19. 11.
LIGA V¯JIMEâN¯CH
MládeÏi pﬁístupno
pondûlí 24. 11.
CHLADNOKREVNù
MládeÏi nepﬁístupno
stﬁeda 26. 11.
BLÁZNIVÁ SKOLKA
MládeÏi pﬁístupno

od 18:00 hod.
Vstupné 60 Kã
od 18:00 hod.
Vstupné 60 Kã
od 18:00 hod.
Vstupné 50 Kã
od 18:00 hod.
Vstupné 50 Kã

Prodeji nemovitostí v majetku mûsta
Na 7. zasedání zastupitelstva mûsta
(ZM) bylo schváleno usnesení ZM ã. 0723/2003 o zámûru prodat 33 objektÛ
z majetku mûsta. Ve vût‰inû pﬁípadÛ se
v‰ak nejedná o nové schválení pﬁípadného prodeje, aktualizoval se tak
vlastnû spí‰e pﬁede‰l˘ seznam. KaÏd˘
prodej probíhá podle stanoveného
postupu, kter˘ je k dispozici na MûÚ.
JelikoÏ se mnoÏí dotazy ohlednû prodeje tûchto objektÛ, nabízíme vám
struãn˘ pﬁehled, jak postupovat v pﬁípadû zájmu o koupi:
1. podání Ïádosti
- formuláﬁ Ïádosti je k dispozici na podatelnû MûÚ, odboru v˘stavby a ÎP
a odboru SMM
- spolu s podáním Ïádosti je kaÏd˘ Ïadatel povinen sloÏit kauci ve smluvní
v˘‰i; v pﬁípadû prodeje pro soukromou potﬁebu 2000,-Kã a v pﬁípadû
prodeje pro úãely podnikání 5000,-Kã
(je-li souãasnû více zájemcÛ o koupi
jedné nemovitosti, jsou kauce neúspû‰n˘m ÏadatelÛm do 14 po rozhodnutí RM nebo ZM vráceny)
- kauci je moÏné zaplatit v hotovosti
v pokladnû MûÚ nebo sloÏenkou

- Ïádosti s potvrzením o zaplacení
kauce pﬁijímá pouze podatelna MûÚ
2. projednávání s odbornou skupinou
pro prodej nemovitostí
- pﬁi projednávání kaÏd˘ Ïadatel navrhuje kupní cenu
- k tomuto projednávání jsou pﬁizváni
v‰ichni Ïadatelé (jedná se napﬁíklad
o cenû nemovitosti, zpÛsobu zaplacení, kupní smlouvû atd.)
3. rozhodnutí ZM
- ZM rozhoduje podle doporuãení odborné skupiny pro prodej nemovitostí
nebo na návrh rady mûsta, pﬁípadnû
návrh ãlena ZM a nebo upravené
nabídky Ïadatele pﬁi samotném jednání ZM. Hlasování probíhá zpravidla
tajn˘m zpÛsobem. Prodej a jeho podmínky jsou z pﬁedloÏen˘ch návrhÛ
schváleny v podobû, pro kterou hlasovalo nejvíce ãlenÛ zastupitelstva
mûsta, minimálnû 11 ãlenÛ.
Ve‰keré dotazy t˘kající se objektÛ
(technick˘ stav, technologie stavby,
konstrukãní prvky, vybavení, pﬁípadné
prohlídky) smûﬁujte na odbor správy
majetku mûsta, tel. 412 383 278.

Plánované práce v pﬁí‰tích mûsících
V rámci vnûj‰ích úprav okolí kulturního domu dojde po dokonãení oplocení v zadní ãásti objektu k vytvoﬁení
ochranného valu, kter˘ odcloní levou
ãást objektu od budoucí nové kﬁiÏovatky a dopravy na ní. Vznikne tím základ budoucího malého amfiteátru
navazujícího na sál a zázemí kulturního
domu.
Samotná kﬁiÏovatka nad kinem bude
vytvoﬁena v ãasn˘ch jarních mûsících
po uloÏení kanalizace vã. pﬁípojek
a pokládce vodovodÛ, a to je‰tû pﬁed
asfaltováním celého povrchu krajské
silnice.
Tradiãnû pozdní pﬁiznání dotace
a pﬁedev‰ím rychl˘ nástup nepﬁíznivého - de‰tivého a chladného poãasí
komplikují druhou polovinu prací na
sportovním areálu za tûlocviãnou.

Vût‰ina prací na domku, kter˘ bude
poskytovat zázemí, je sice hotova, základy hﬁi‰È jsou jiÏ také dokonãeny vã.
sloupkÛ oplocení, tribuny, osvûtlení
centrálního kurtu, rozvodÛ inÏen˘rsk˘ch
sítí, základÛ parkovi‰tû. Velká ãást
prací zb˘vá je‰tû na chodnících. Pﬁipraveny k pozdûj‰í instalaci jiÏ jsou také
minigolfové dráhy, vnûj‰í oplocení,
dûtsk˘ koutek, veﬁejné osvûtlení a dal‰í
drobnosti.
Zﬁejmû aÏ v jarních mûsících dojde
k osazení nûkolika dal‰ích zaﬁízení a vybavení (lavice pro sportovce, sítû, odpadkové ko‰e, laviãky, stojany na kola
atp.) a následnû i k osázení areálu zelení. Mezitím se jiÏ projektuje a shání
dotace na tﬁetí etapu sportovního areálu a na komplexní rekonstrukci tûlocviãny.
(zl)
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Parlament dûtí a mládeÏe
mûsta Krásná Lípa
Mûstsk˘ parlament dûtí a mládeÏe
v Krásné Lípû vznikl dne 13.10. 2003. Na
prvním zasedání se se‰lo 17 dûtí ve
vûku 10-18 let, zástupci ‰koly, dûtského
domova, fotbalu, Rangeru, ﬁecko-ﬁímsk˘ch zápasÛ apod. Mûstsk˘ parlament vznikl na základû úãasti nûkolika
zástupcÛ DD na Dûtském snûmu
v Praze, kde se kaÏdoroãnû tyto parlamenty setkávají, aby si vzájemnû vymûnily své zku‰enosti. âinnost parlamentu by mûla záviset na tom, jak lze
ﬁe‰it otázky kultury, Ïivotního prostﬁedí,
zábavy apod.
V souãasné dobû mûstsk˘ parlament
pﬁipravuje anketu, která se zamûﬁí
právû na tyto otázky a po skonãení
ankety se parlament bude tûmito
otázkami zab˘vat. Samozﬁejmû budeme rádi, kdyÏ nám s tím trochu pomÛÏete a poradíte. KaÏd˘ se mÛÏe tohoto jednání úãastnit, a to bez
jakéhokoli omezení. Parlament dûtí
a mládeÏe zasedá jednou za 14 dnÛ
v pondûlí od 16 do 17,30 hodin na
Mûstském úﬁadû v Krásné Lípû (zase-

dací místnost). V˘jimkou mohou b˘t
prázdniny, kdy se nemusí ãlenové parlamentu zdrÏovat na území mûsta
Krásné Lípy. Ve‰keré podnûty, návrhy
nebo projekty jsou pﬁijaty hlasováním
v‰ech pﬁítomn˘ch poslancÛ.VÏdy musí
souhlasit nadpoloviãní vût‰ina poslancÛ, kteﬁí rozhodnou, zda se návrhy
zab˘vat ãi nikoli. Dále mÛÏete posílat
podklady na e-mailovou adresu parlamentu, která je:
milos11111@centrum.cz.
Hlavní prioritou parlamentu je zmûnit
Ïivotní prostﬁedí v Krásné Lípû, a to
konkrétnû Kﬁinice, která je velmi zarostlá a nachází se v ní plno neãistot.
Velice rád bych oslovil také ostatní dûti
v na‰em mûstû, aby se zúãastnily ankety, která probûhne zanedlouho,
a zamyslely se nad tím, co chybí na‰emu mûstu, co by dûti mûsta Krásné
Lípy nejvíce potû‰ilo.
Za Va‰e návrhy Vám mnohokrát dûkuje
Milo‰ Nguyen
DD Krásná Lípa

âinnost komise pro projednávání
pﬁestupkÛ
Komise pro projednávání pﬁestupkÛ
je zﬁízena na základû zákona o obcích,
projednává pﬁestupky obãanÛ na základû tzv. pﬁestupkového zákona.
V ãele komise stojí JUDr. Eva Ruthová,
která dlouhodobû poskytuje na‰emu
mûstu i dal‰í právní sluÏby.
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Z pﬁehledu ãinnosti komise je zﬁeteln˘
trend dlouhodobého nárÛstu této
agendy. JestliÏe v roce 1999 ﬁe‰ila komise celkem 60 oznámen˘ch pﬁestupkÛ, pak jen za tﬁi ãtvrtletí leto‰ního
roku se zab˘vala 96 pﬁestupky. Nejvût‰í
podíl pak pﬁedstavují pﬁestupky majetkové a proti obãanskému souÏití.
NárÛst agendy je z velké ãásti zpÛsoben stávající právní úpravou, kdy dﬁíve
trestn˘ ãin je dnes kvalifikován pouze
jako pﬁestupek a orgány ãinn˘mi
v trestním ﬁízení je postoupen k doﬁe‰ení mûstu. Celkov˘ nárÛst poãtu pﬁestupkÛ je patrn˘ z pﬁipojeného grafu.
Rok 2003 je zastoupen pouze tﬁemi
ãtvrtletími.
J. Koláﬁ

Pozvánky
Dûtsk˘ domov Krásná Lípa Vás srdeãnû zve na DEN OTEV¤EN¯CH
DVE¤Í, kter˘ se koná dne 20.11.2003
od 8 do 16 hod. Pﬁi této pﬁíleÏitosti si
mohou zájemci zakoupit upomínkové pﬁedmûty vyrobené na‰imi
dûtmi za dobrovolnou cenu. V˘tûÏek bude pouÏit na nákup ovoce
k obohacení vánoãních stolÛ.
Dûti a tety DD
KERAMICK¯ KROUÎEK – zveme
v‰echny zájemce o keramiku, malé
i velké, kaÏdé úter˘ od 15.30 hodin
do základní ‰koly.
H. Volfová a P. Goldbergová
22. listopadu 2003 od 22 hodin se
v Doubici ve „fabrice" koná koncert
Petra Vá‰i a skupiny Syãáci. V‰ichni
jsou srde‰nû zváni. Jaroslav Navara

Náv‰tûvnost
mûstské knihovny
Za mûsíc záﬁí nav‰tívilo Mûstskou knihovnu v Krásné Lípû 272 dospûl˘ch
ãtenáﬁÛ, 144 dûtsk˘ch ãtenáﬁÛ a celkem si vypÛjãili 628 knih. Za mûsíc ﬁíjen
uÏ jich bylo o nûco více a to 273 dospûl˘ch ãtenáﬁÛ, 175 dûtsk˘ch ãtenáﬁÛ
a celkem si vypÛjãili 963 knih.
Jindﬁi‰ka Malinová
SOUTùÎ PRO DùTI
V˘sledky soutûÏe za mûsíc ﬁíjen:
1. místo: Lenka Dudková 5.B
2. místo: Ladislav Malina 5.B
3. místo: Nela Hlavová 5.B
SoutûÏ pokraãuje dál, vyhrát mÛÏe
kaÏd˘!

Podûkování
Dûkujeme Petru Karmanovi, kter˘ nûkolik let zapÛjãoval do T-klubu bezplatnû stÛl na stolní tenis a kuleãník
a vÛbec se o chod T-klubu v minul˘ch
letech zaslouÏil. Z dÛvodu niãení tohoto zaﬁízení náv‰tûvníky T-klubu
smlouvu vypovûdûl. Náv‰tûvníci
T-klubu se tak vlastní vinou pﬁipravili
o vyuÏívané zaﬁízení.

Upozornûní

Krásná Lípa odhalí své poklady
Spolek pﬁátel Krásnolipska pracuje na
vybudování nauãné stezky domÛ
s podstávkou, která bude mít název
podle jiÏ dﬁíve natoãeného filmu „Poklad v Krásné Lípû". Vybudování stezky
není levnou záleÏitostí, a tak ãlenové
spolku zpracovali Ïádost o poskytnutí

dotace a tu v polovinû ﬁíjna odeslali
Nadaci VIA. Pﬁípravu textÛ, návrhu tabulí, návrh prÛvodce a získání souhlasu
majitelÛ domÛ zakonãí v lednu 2004,
v tomto ãase také oãekávají kladné ãi
záporné stanovisko o pﬁidûlení dotace.
(hv)

Zájmové organizace, které mûsto
Krásná Lípa podpoﬁilo v roce 2003 v jejich ãinnosti, upozorÀujeme na termín
30.11. 2003. Do tohoto data je tﬁeba
doruãit na MûÚ vyúãtování pﬁíspûvkÛ
na ãinnost a pﬁíspûvkÛ na akce. Souãasnû s vyúãtováním je tﬁeba pﬁedloÏit
také seznam akcí pﬁipravovan˘ch
v roce 2004.
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Pﬁíloha

USNESENÍ

ze 22. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne
16. 10. 2003.
I. DO·LÁ PO·TA
1. Prodeje pozemkÛ
Usnesení RM ã. 22 - 01
RM doporuãuje ZM schválit dodatek ã. 2 ke
smlouvû ã. 2001/40/15-041 o uzavﬁení budoucí
smlouvy o koupi nemovitosti uzavﬁené s RNDr. Lubomírem a RNDr. Jarmilou Parohov˘mi, bytem
Dûãín, Sládkova 1071/26, kter˘m se prodluÏuje
lhÛta v ãl. 2 odst. 2 o 12 mûsícÛ a kter˘m se mûní
ãl. IV odst. 1.
Usnesení RM ã. 22 - 02
RM projednala Ïádost Kámen a ztvárnûní s.r.o., se
sídlem Krásná Lípa, PraÏská 264 a nedoporuãuje
ZM schválit prodej p.p.ã. 403/1, k.ú. Krásná Lípa
z dÛvodu nesplnûní podmínek kupní smlouvy ã.
2000/31/10-338 ke dni 16.10.2003. RM ukládá Vladimíﬁe Do‰kové vyzvat Kámen a ztvárnûní s.r.o.
k pﬁedloÏení plnûní podmínek smlouvy o smlouvû
budoucí ze dne 15.8.2000 a návrhu ﬁe‰ení smluvních vztahÛ k p.p.ã. 403/1, k.ú. Krásná Lípa.
Usnesení RM ã. 22 - 03
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej st. p. ã. 12
a ãásti p.p.ã. 51, v‰e k.ú. Kyjov JUDr. Josefu Zahrádkovi, bytem Krásná Lípa, Nemocniãní
1090/4a.
Usnesení RM ã. 22 - 04
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
605/1, k.ú. Kyjov Evû a Rudolfu Nergerov˘m, bytem âelákovice, Spojovací 1473. Îadatel nesplÀuje podmínku stanovenou v § 4 odst. 1 „Postupu
ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa“.
Usnesení RM ã. 22 - 05
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 540/1
o v˘mûﬁe 1390 m 2, k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zﬁízení samostatné zahrady Tomá‰ovi Koutnému, bytem Praha 1, Národní 20/116. Îadatel nesplÀuje
podmínku stanovenou v § 4 odst. 1 „Postupu ve
vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví
mûsta Krásná Lípa“.
Usnesení RM ã. 22 - 06
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
595 o v˘mûﬁe cca 500 m 2, k.ú. Kyjov Jaroslavu
Raj‰lovi, bytem Krásná Lípa, Dlouh˘ DÛl 67 z dÛvodu zachování pozemku pro potﬁeby mûsta.
Usnesení RM ã. 22 - 07
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã.
1880/10 o v˘mûﬁe 934 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby RD Basilu Klimovi, bytem Krásná
Lípa, PraÏská 274/14 z dÛvodu nesouladu zámûru
zájemce s územním plánem mûsta.
Usnesení RM ã. 22 - 08
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 176/1
a p.p.ã. 177, v‰e k.ú. Kyjov Jiﬁímu Bene‰ovi, bytem
Praha 6, âs. armády 11 z dÛvodu prodeje jinému
zájemci.
Usnesení RM ã. 22 - 09
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej ãásti
p.p.ã.1902/5, k.ú. Krásná Lípa Martû ·indeláﬁové,
bytem Krásná Lípa, Havlíãkova 605/22 z dÛvodu
zachování pozemku pro potﬁeby mûsta.
Usnesení RM ã. 22 - 10
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
2908 o v˘mûﬁe 6 m2, k.ú. Krásná Lípa Janû a Jiﬁímu
Kouteck˘m, bytem Horní PodluÏí 320. RM doporuãuje ZM schválit smlouvu o smlouvû budoucí na
prodej v˘‰e uvedeného pozemku za cenu 25,Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru
45,- Kã/m 2 s tím, Ïe prodej bude uskuteãnûn po
dokonãení digitalizace map a nabytí nemovitosti
ãp. 1086, Krásná Lípa do vlastnictví.
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Usnesení RM ã. 22 - 11
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p.p.ã. 2231
484 m2
p.p.ã. 2023/1
1224 m2
p.p.ã. 2023/2 ãást cca 1150 m2
p.p.ã. 2357/1
388 m2
p.p.ã. 1586
1535 m2
p.p.ã. 1314/39
398 m2
p.p.ã. 557
ãást 109 m2
p.p.ã. 1626/4
460 m2
p.p.ã. 613/1
2660 m2
p.p.ã. 241/2
340 m2
p.p.ã. 664
1345 m2
p.p.ã. 546/2
1498 m2
p.p.ã. 545
ãást cca 300 m2
p.p.ã. 544/1
ãást cca 100 m2
p.p.ã. 611/2
1915 m2
p.p.ã. 74/1
ãást cca 300 m2
p.p.ã. 466/4
309 m2
p.p.ã. 1347/2
862 m2
p.p.ã. 1361
107 m2
p.p.ã. 672
1769 m2

k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Kyjov
k.ú. Kyjov
k.ú. Kyjov
k.ú. Krásn˘ Buk
k.ú. Krásn˘ Buk
k.ú. Krásn˘ Buk
k.ú. Krásn˘ Buk
k.ú. Vlãí Hora
k.ú. Vlãí Hora
k.ú. Vlãí Hora
k.ú. Vlãí Hora
k.ú. Kyjov

2. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 22 - 12
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout pozemky:
p.p.ã. 822/1
155 m2
k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 820/4
266 m2
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
st.p.ã. 677/15
39 m2
p.p.ã. 1915/1
402 m2
k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 521/2
704 m2
k.ú. Krásná Lípa
p.p.ã. 370
874 m2
k.ú. Krásn˘ Buk
k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 496/2
144 m2
p.p.ã. 498/4
936 m2
k.ú. Krásn˘ Buk
2
st.p.ã. 74/1
544 m
k.ú. Krásn˘ Buk

2.000,- Kã, vodné stoãné a dal‰í sluÏby spojené
s uÏíváním bytu dle poãtu osob. Kauce je stanovena ve v˘‰i 5.000,-Kã.
Usnesení RM ã. 22 - 20
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvû ã.
2003/25/17-015, kter˘m se mûní jméno jednoho
z nájemcÛ a adresa trvalého pobytu, z dÛvodu
sÀatku Jany a Ondﬁeje Va‰utov˘ch.
Usnesení RM ã. 22 - 21
RM ru‰í usnesení RM ã. 91-05 ze dne 24.10.2002 ve
vûci v˘mûny bytu mezi Mgr. Karlem Jarolímkem
a Zdenou Stiborovou, z dÛvodu odmítnutí Ïadatele.
6. Dodatek ke smlouvû
Usnesení RM ã. 22 - 22
RM schvaluje dodatek ke smlouvám uzavﬁen˘ch
mezi Mûstem Krásná Lípa a SâVK, a.s. Teplice, kter˘m se dává souhlas s pﬁímou fakturací za vodné,
stoãné a sráÏkové vody na jednotlivé pronájemce
objektÛ v majetku mûsta.
7. Îádost o finanãní pﬁíspûvek na sportovní akci
Usnesení RM ã. 22 - 23
RM schvaluje finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 1.300,- Kã
oddílu zápasu na mimoﬁádnou akci podle bodu 5
pravidel pro pﬁidûlování finanãních pﬁíspûvkÛ
mûstem na podporu kulturní, sportovní, tûlov˘chovné ãinnosti a práci s mládeÏí.

Usnesení RM ã. 22 - 13
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvû
ã. 98/23/70/068 Blance Belgardtové, na pronájem
p.p.ã. 2164, k.ú. Krásná Lípa, kter˘m se prodluÏuje
doba pronájmu na dal‰ích 5 let.

II. RÒZNÉ
1. Dodatek SOD
Usnesení RM ã. 22 - 24
RM schvaluje Dodatek ã. 1 SOD ã. 2003/11/14-040
„Kanalizace Krásná Lípa, kanalizaãní pﬁípojky –
soukromá ãást“ na zaji‰tûní PD a SP dle pﬁedloÏeného návrhu.

3. V˘stavba RD na p.p.ã. 2053/1, k.ú. Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 22 - 14
RM se seznámila s dopisem majitelÛ rekreaãních
objektÛ ve Wolkerovû ulici a konstatovala, Ïe pﬁipomínky k v˘stavbû rodinného domku na ãásti
p.p.ã. 2053/1, k.ú. Krásná Lípa jsou neopodstatnûné a pﬁípadné zásahy do krajiny ﬁe‰í Správa
CHKO LuÏické hory Jablonné v Podje‰tûdí a Stavební úﬁad v Rumburku.

2. Vnitﬁní komunikaãní systém
Usnesení RM ã. 22 - 25
RM schvaluje uzavﬁení SOD s firmou APIS spol. s r.
o. Nov˘ Bor na zpracování PD vã. obstarání územního rozhodnutí na akci „Vnitﬁní komunikaãní
systém mûsta Krásná Lípa, Centrum âeského ·v˘carska – základní komunikaãní síÈ“ dle pﬁedloÏeného návrhu.

4. Zﬁízení vûcného bﬁemene
Usnesení RM ã. 22 - 15
RM nedoporuãuje ZM schválit zﬁízení vûcného
bﬁemene na zdroj pitné vody na p.p.ã. 672, k.ú.
Kyjov doc. MUDr. Ludmile Vyhnánkové, bytem
Praha 5, JeÏovská 11/116 a vyhla‰uje pozemek
k prodeji.
5. Byty
Usnesení RM ã. 22 - 16
RM doporuãuje ZM schválit pﬁechod práv a závazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy o uzavﬁení budoucí kupní smlouvy ã. 2000/40/13-317 na byt ã.
21 v objektu Nemocniãní 1149/12a, mezi Mûstem
Krásná Lípa a Vûrou Koubkovou a Milanem Koubkem oba bytem Nemocniãní 1149/12a, Krásná
Lípa na Vladislavu Vítkovou, bytem Krásn˘ Buk 79,
Krásná Lípa.
Usnesení RM ã. 22 - 17
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã.
2000/25/13-295 na byt ã. 21, Nemocniãní
1149/12a, uzavﬁené s Vûrou Koubkovou a Milanem Koubkem oba bytem Nemocniãní
1149/412a, Krásná Lípa , za podmínky splnûní
ustanovení ãl. 7 odst. 2 smlouvy o uzavﬁení budoucí kupní smlouvy a schválení ZM.

3. Smlouvy o dílo
Usnesení RM ã. 22 - 26
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy s firmou VHS, spol.
s r. o. Teplice na pronájem pozemkÛ za úãelem zﬁízení zaﬁízení staveni‰tû pro stavbu „Krásná Lípa Kanalizace a âOV“ dle pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení RM ã. 22 - 27
RM schvaluje uzavﬁení smlouvy s firmou VHS, spol.
s r. o. Teplice na uloÏení ãisté pﬁebyteãné v˘kopové zeminy v prostoru b˘v. skládky „Pod VKK“ ze
stavby „Krásná Lípa - Kanalizace a âOV“ dle
pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení RM ã. 22 - 28
RM schvaluje uzavﬁení SOD s firmou VHS, spol. s r.
o. Teplice na realizaci díla „Úprava smûrového
oblouku na silnici II/263 u kina, Krásná Lípa“ dle
pﬁedloÏeného návrhu.
4. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 22 - 29
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout od 1.1.2004
nebytové prostory o rozloze cca 93 m2
v objektu Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 22 - 18
RM schvaluje pronájem bytu ã. 21, Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa, Vladislavû Vítkové, bytem
Krásn˘ Buk 79, Krásná Lípa, za podmínky schválení
pﬁevodu práv a závazkÛ ZM Krásná Lípa.

5. Fasáda objektu
Usnesení RM ã. 22 - 30
RM schvaluje dodatek ke smlouvû ã. 2003/25/17061, kter˘m se schvalují vícepráce a
ménûpráce na akci „Oprava fasády objektu
PraÏská 271/20, Krásná Lípa“, koneãná cena za
dílo bude nav˘‰ena o 22.641,- Kã.

Usnesení RM ã. 22 - 19
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout byt ã.1, Nemocniãní 1072/36, Krásná Lípa o velikosti 1+4, I.
kategorie. Mûsíãní nájemné za plochu bytu ãiní
2.532,-Kã, dále zálohy na teplo a teplou vodu cca

6. Pronájem bytu v DPS
Usnesení RM ã. 22 - 31
RM schvaluje pronájem bytu ã. 1 v domû s peãovatelskou sluÏbou
Nemocniãní 1148/12, Krásná Lípa v tomto poﬁadí :

12. listopadu 2003
1) Eva Vodiãková, bytem Krásná Lípa, Sokolská 7
2) Marie Ka‰tánková, bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 4A
7. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 22 - 32
RM na návrh odboru v˘stavby a ÎP doporuãuje
ZM zru‰it usnesení ZM ã. 02-15/2003 a ã. 0216/2003 ze dne 13.2.2003 o prodeji p.p.ã. 1765/4,
p.p.ã. 2031/1 a p.p.ã. 3124, v‰e k.ú. Krásná Lípa
z dÛvodu nesouladu katastrální mapy se skuteãností.
8. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 22 - 33
RM odstupuje ke dni 31.1.2004 od smlouvy
ã. 2001/23/15-010 na pronájem ãásti p.p.ã. 1297
o v˘mûﬁe 400 m2, k.ú. Krásná Lípa z dÛvodu poru‰ení ãl. IV odst. 3.
9. Pﬁíspûvek obãanÛm na rekonstrukci fasád,
stﬁech a oplocení
Usnesení RM ã. 22 - 34
RM na základû provedené kontroly schvaluje pﬁiznání pﬁíspûvku mûsta na opravu fasád, stﬁech
a oplocení následujícím obãanÛm:
fasády:
Jelínková Jaroslava, Varnsdorfská 254/4a, Krásná
Lípa
ve v˘‰i 2.400,- Kã
Pallag Jiﬁí, Frindova 7, Krásná Lípa
ve v˘‰i 6.600,- Kã
stﬁechy:
Racková Jana, Kyjovská 74, Krásná Lípa
ve v˘‰i 9.300,- Kã
·elmeková Eva, Nerudova 6, Krásná Lípa
ve v˘‰i 7.600,- Kã
Bezdûk Ladislav, Bendlova 7, Krásná Lípa
ve v˘‰i 9.000,- Kã
âern˘ Richard, ·tursova 7, Krásná Lípa
ve v˘‰i 9.200,- Kã
Kopáãková Dana, Varnsdorfská 56, Krásná Lípa
ve v˘‰i 1.650,- Kã
Miroslav a Demetria Kovaﬁíkovi, âapkova
8, Krásná Lípa
ve v˘‰i 6.100,- Kã
·vestka Robert, Nerudova 27, Krásná Lípa
ve v˘‰i 6.720,- Kã
PoníÏil Arno‰t, Varnsdorfská 27, Krásná Lípa
ve v˘‰i 4.800,- Kã
Marie a Franti‰ek Královi, Lidická 11, Krásná Lípa
ve v˘‰i 4.650,- Kã
oplocení:
·elmeková Eva, KﬁiÏíkova 2, Krásná Lípa
ve v˘‰i 3.000,- Kã
Hlavová Judita, Studánecká 9, Krásná Lípa
ve v˘‰i 3.000,- Kã
Koubková Lenka, Rumburská 25, Krásná Lípa
ve v˘‰i 2.800,- Kã
RM ukládá Zuzanû Mausové navrhnout úpravy
Podmínek pro pﬁiznání pﬁíspûvku Mûsta Krásná
Lípa na opravy fasád, stﬁech a oplocení.
10. Pﬁijetí dotací
Usnesení RM ã. 22 - 35
RM doporuãuje ZM schválit pﬁíjem dotací od Ústeckého kraje na realizaci projektÛ :
Informaãní centrum dûtí a mládeÏe IC KUKÁTKO
ve v˘‰i 50.000,- Kã
Teenager klub
ve v˘‰i 50.000,- Kã
Evropsk˘ den hudby
ve v˘‰i 20.000,- Kã
11. Poskytování právních sluÏeb
Usnesení RM ã. 22 - 36
RM schvaluje dodatek ã. 2 sml. ã. 99/14/29-037
uzavﬁené s JUDr. Evou Ruthovou
na poskytování právních sluÏeb Mûstu Krásná
Lípa.
12. Nauãná stezka domÛ s podstávkou
Usnesení RM ã. 22 - 37
RM schvaluje finanãní spoluúãast ve v˘‰i 13.000,Kã na projektu vybudování nauãné stezky domÛ
s podstávkou „Poklad v Krásné Lípû“, realizovaného Spolkem pﬁátel Krásnolipska,
za podmínky, Ïe SPK zajistí 80% financování tohoto
projektu a odsouhlasení provedení RM pﬁed realizací.

Pﬁíloha
13. Smlouva o v˘pÛjãce
Usnesení RM ã. 22 - 38
RM schvaluje smlouvu ã. 2003/42/13-538 o zapÛjãení klarinetu na 1 rok mezi Mûstem Krásná Lípa
a Ïákem Luká‰em Michlíkem zastoupen˘m otcem
Franti‰kem Michlíkem. V˘pÛjãné ãiní 240,- Kã na
1 rok.
Usnesení RM ã. 22 - 39
RM schvaluje smlouvu ã. 2003/42/13-539 o zapÛjãení klarinetu na 1 rok mezi Mûstem Krásná Lípa
a Ïákem Jakubem HoﬁeÀovsk˘m zastoupen˘m otcem Mgr. Petrem HoﬁeÀovsk˘m. V˘pÛjãné ãiní
240,- Kã na 1 rok.
14. Vyhlá‰ení soutûÏe ve sbûru PET lahví
Usnesení RM ã. 22 - 40
RM vyhla‰uje na ‰kolní rok 2003/2004 soutûÏ ve
sbûru PET lahví na Z· v Krásné Lípû a stanoví ceny
pro nejlep‰í tﬁídy a jednotlivce.
Tﬁídy:
1. místo
2.000,- Kã
Jednotlivci:
1. místo
500,- Kã
2. místo
1.500,- Kã
2. místo
300,- Kã
3. místo
1.000,- Kã
3. místo
200,- Kã
4. – 25. místo
celkem 2.000,- Kã
SoutûÏ bude uzavﬁena 30. 5. 2004.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- dopis ministra ÎP RNDr. L. Abmrozka – podpora
projektu Centrum âeského ·v˘carska
- prodej nemovitostí
- pﬁehled dodavatelÛ – prÛlezkov˘ hrad
- objednávka – 15 000 000 kg krmné smûsi (S. Rybárik)
- evidovaní uchazeãi o zamûstnání – okres Dûãín
- usnesení veﬁejného zasedání Svazku obcí Tol‰tejn
- povolení k napu‰tûní rybníka Cimrák - SFÎPâR
- oznámení ﬁeditelky Z· o vyhroÏování fyzick˘m
a slovním napadením uãitelÛ Z· Obvodnímu oddûlení Policie âR
RM dále projednala zápisy z jednání tûchto komisí:
- cestovního ruchu ze dne 29.9.2003
- sociálnû právní ochrany dûtí ze dne 7.10.2003
- kontrolního v˘boru ze dne 2.10.2003

USNESENÍ

ze 23. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne
31. 10. 2003.
I. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 23 - 01
RM nedoporuãuje ZM prodat ãást p.p.ã. 231 o v˘mûﬁe 1349 m2, k.ú. Vlãí Hora za úãelem zﬁízení zahrady Petru a Adéle Zrubeck˘m, bytem Krásná Lípa,
Vlãí Hora 23 z dÛvodu nesouladu s územním plánem
mûsta.
2. Veﬁejnoprávní smlouva
Usnesení RM ã. 23 - 02
RM doporuãuje ZM schválit veﬁejnoprávní smlouvu
mezi Mûstem Krásná Lípa a obcí Doubice o v˘konu
pﬁenesené pÛsobnosti v oblasti pﬁestupkové agendy
pro obec Doubice.
3. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 23 - 03
RM udûluje souhlas JUDr. Evû Ruthové , Zhoﬁelecká
367, Varnsdorf jako budoucímu kupujícímu bytu ã. 15,
Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa k pﬁihlá‰ení trvalého pobytu pro Michala Mause , Dobrovského 17,
Rumburk.
Usnesení RM ã. 23 - 04
RM nedává souhlas Vlastû Matulíkové jako nájemci
bytu Kyjovská 392/17, Krásná Lípa k pﬁihlá‰ení trvalého pobytu vnuka Jiﬁího Kuchty , bytem Pletaﬁská
668/2,Krásná Lípa, z dÛvodu prodeje objektu.
II. RÒZNÉ
1. Dopravní obsluÏnost

Usnesení RM ã. 23 - 05
RM bere na vûdomí sdûlení âSAD o sníÏení dotace
na dopravní obsluÏnost Ústeck˘m krajem a z toho plynoucí návrh na zru‰ení dal‰ích spojÛ, z toho dvou
spojÛ vedoucích mûstem Krásná Lípa.
2. Sportovní areál II.
Usnesení RM ã. 23 - 06
RM bere na vûdomí zprávu o prÛbûhu realizace akce
Sportovní a rekreaãní areál NPâ·, Krásná Lípa – II.
etapa a schvaluje Dodatek ã. 1 k SOD ã. 2003/11/14
– 145, ﬁe‰ící vzniklé ménû a více práce a úpravu termínu dokonãení s ohledem na nepﬁíznivé klimatické
podmínky.
3. Byty
Usnesení RM ã. 23 - 07
RM schvaluje dodatek ã.1 k nájemní smlouvû
99/25/18-212 uzavﬁené s Evou Matysovou, bytem Kﬁinické nám. 255/5, Krásná Lípa, kter˘m se prodluÏuje
doba nájmu bytu.
4. Obsluha rybníku Cimrák
Usnesení RM ã. 23 - 08
RM schvaluje povûﬁení Vojtûcha ·ulce, Frindova 8,
Krásná Lípa pro v˘kon funkce osoby odpovûdné za
manipulaci s vodou a provádûním TBD na vodním
díle rybník Cimrák, Krásná Lípa, dle schváleného manipulaãního a provozního ﬁádu.
5. Dodatek ke smlouvû
Usnesení RM ã. 23 - 09
RM schvaluje dodatek ã. 3 ke smlouvû o v˘pÛjãce
s âesk˘m rybáﬁsk˘m svazem, MO Krásná Lípa ze dne
8.6.1993, kter˘m se ze smlouvy vypou‰tí pozemky:
p.p.ã. 101, 1133, 1329/1, 1329/2, 1330/2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa, p.p.ã. 577, k.ú. Krásn˘ Buk, p.p.ã. 55, 193,
v‰e k.ú. Zahrady, p.p.ã. 313, 94, v‰e k.ú. Vlãí Hora.
6. T - klub
Usnesení RM ã. 23 - 10
RM schvaluje okamÏitou v˘povûì smlouvy o v˘pÛjãce kuleãníkového stolu ã. 2003/42/13-058
7. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 23 - 11
RM schvaluje inventarizaci majetku mûsta Krásná
Lípa pro rok 2003,která bude probíhat v termínu od
3.11.2003 do 28.11.2003.
8. Neplnûní úkolÛ
Usnesení RM ã. 23 - 12
RM na základû zji‰tûn˘ch faktÛ konstatuje pﬁetrvávající neplnûní úkolÛ SMM a ukládá tajemníkovi MûÚ
napomenout vedoucího SMM a navrhnout organizaãní opatﬁení.
9. âlenové kulturní komise
Usnesení RM ã. 23 - 13
RM schvaluje nové ãleny kulturní komise:
Jana Volencová, Krásná Lípa, Rooseveltova 1060/17
Martina Skokanová, Krásná Lípa, Rooseveltova
618/27
Mgr. Jarmila Jarolímková, Krásná Lípa, Nemocniãní
1062/26
Dana Krãmáﬁová, Krásná Lípa, Pletaﬁská 668/2
Usnesení RM ã. 23 - 14
RM odvolává z kulturní komise:
Mgr. Petra âapka, Doubice 46
10. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM ã. 23 - 15
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na mûsíc listopad.
11. BroÏura Augusta Frinda
Usnesení RM ã. 23 - 16
RM schvaluje rozdûlení broÏury o Augustovi Frindovi,
dle pﬁedloÏené tabulky.
12. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 23 - 17
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta vãetnû pﬁíloh za
mûsíc záﬁí 2003 pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta Ivanem
Jaklem.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- pﬁehled Ïádostí obãanÛ o pﬁíspûvek na rekonstrukci
fasády, oplocení a stﬁech, soutûÏ – kvûtiny
- pﬁehled daní
- pohledávky k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm k 30.9.2003
- Ïádost o zváÏení odprodeje rozhledny Vlãí Hora
- informace k organizaci APP

