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Appian Group uzavﬁela
partnerství s Národním parkem
âeské ·v˘carsko
Appian Group a.s., Správa Národního parku âeské ·v˘carsko a obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko uzavﬁely 17. listopadu v Praze na léta 2004 –
2006 dohodu o partnerství, kterou se zavazují k vzájemné podpoﬁe a k budování
dobrého jména v‰ech tﬁí stran.
Noví partneﬁi ve spoleãné deklaraci prohlásili, Ïe jsou si vûdomi spoleãné odpovûdnosti za unikátní pﬁírodní hodnoty severních âech a vynasnaÏí se pﬁispívat
k vyváÏenému rozvoji tohoto regionu.
Zapojení silného prÛmyslového subjektu Appian Group do projektÛ národního
parku a obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko formou partnerství má
vedle ekonomického rozmûru také velk˘ symbolick˘ v˘znam: Hospodáﬁská síla,
která z velké ãásti vze‰la ze severních âech a jeho pﬁírodního bohatství, se vrací,
aby tomuto kraji pomohla.
„Logicky se tím doplÀuje portfolio námi podporovan˘ch aktivit, které nyní sahají
od charitativních organizací pﬁes vysokou ‰kolu, symfonick˘ orchestr a vrcholov˘
sport aÏ k ochranû a rozvoji území národního parku. Vûﬁím, Ïe ná‰ pﬁíklad bude inspirací i dal‰ím,“ ﬁíká k tomu pﬁedseda pﬁedstavenstva a generální ﬁeditel Appian
Group a. s. ing. Antonín Koláãek.
„Financování chránûn˘ch území bylo na globálním kongresu Svûtového svazu
ochrany pﬁírody, konaném v záﬁí tohoto roku v jihoafrickém Durbanu, oznaãeno
za celosvûtov˘ problém a jako jedna z cest, jak mu ãelit, bylo doporuãeno diverzifikovat zdroje financování a posílit úãast privátního podnikatelského sektoru.
Jsem proto velmi rád, Ïe jsme na‰ím partnerstvím pﬁedbûhli dobu a vûﬁím, Ïe
i dal‰í v˘znamné podnikatelské subjekty pﬁijmou zodpovûdnost za chránûná
území v âR a k partnerství se pﬁipojí,“dodává ﬁeditel Správy Národního parku
âeské ·v˘carsko Dr. Zdenûk Patzelt.
Národní park âeské ·v˘carsko vznikl k 1. lednu 2000 na plo‰e 80 km2 jako ãtvrt˘
národní park âeské republiky. Navazuje na Národní park Saské ·v˘carsko na nûmecké stranû, kter˘ byl zﬁízen o 10 let dﬁíve. Hlavním pﬁedmûtem ochrany Národního parku âeské ·v˘carsko je pﬁedev‰ím unikátní geomorfologie pískovcového
skalního mûsta a mnoÏství vzácn˘ch rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, které jsou na
toto území vázány. Oba národní parky, âeské a Saské ·v˘carsko, pak pﬁedstavují
reprezentativní ukázku kvádrov˘ch pískovcÛ, která ve své rozsáhlosti nemá v Evropû obdoby.

Krásnou Lípu po roce opût
nav‰tívil Mikulá‰
Po roãní pﬁestávce Krásnou Lípu v nedûli 7. prosince opût nav‰tívil Mikulá‰
se sv˘m tradiãním doprovodem. V kulturním domû pﬁichystal dûtem pestrou
nadílku, doplnûnou o bohat˘ kulturní
program a ﬁadu soutûÏí. O úspûchu
akce, pﬁi které rozhodnû kaÏd˘ pﬁi‰el
na své, svûdãil dûtmi i dospûl˘mi aÏ po
okraj naplnûn˘ sál kulturního domu.
(ts)

Foto: Jana Volfová

Nahoﬁe na sídli‰ti v Nemocniãní stojí
panelák. Je stejn˘ jako ty druhé,
a pﬁece o tolik jin˘. Patﬁíval státnímu
statku, ale kdeÏe ty vody jsou. Smutná
historie zaãala v hloubi 90. let, kdy vlastníkem domu byla firma Pozem. Aã nájemníci firmû platili za teplo, ta uÏ peníze
dál z ruky nepustila a dodavatel tepla,
tedy my v‰ichni (mûsto), se stal vûﬁitelem ãástky, která se rychle stávala astronomickou - a nedobytnou. Nabízelo se
ﬁe‰ení: vymûnit dÛm s firmou za ten dluh.
Byl to sice nejhor‰í panelák na sídli‰ti
a nebylo o co stát, ale aspoÀ by dál
dluh nenarÛstal. KdyÏ uÏ dosahoval v˘‰e
pﬁes 880 tisíc korun, obû strany si plácly.
Pravda, byla tu je‰tû tﬁetí strana, nájemníci ﬁeãeného domu, o nichÏ bylo
známo, Ïe ﬁada z nich je na tom s placením nájemného v‰elijak, ale ti volali
jedním hlasem: Vezmûte si nás, budeme
platit! Dobrá tedy.
OkamÏité nejnutnûj‰í opravy ve zchátralém domû pﬁi‰ly mûstskou pokladnu
na nûjak˘ch dal‰ích dvû stû padesát tisíc, ãímÏ i tak vratká ekonomická v˘hodnost celé transakce dostala dal‰í ránu.
Ale s tím se poãítalo, a koneckoncÛ jsou
to na‰i obãané.
Tohle v‰echno se stalo pﬁed lety. A protoÏe kaÏd˘ dobr˘ skutek má b˘t po zásluze potrestán, není tomu jinak ani
v na‰em pﬁíbûhu. Trest pﬁi‰el nedávno
v podobû poÏadavku státu na zaplacení danû z pﬁevodu nemovitosti ve v˘‰i
210 tisíc korun. Tedy bratru ãtvrtiny kupní
ceny paneláku. DaÀ by normálnû mûl
platit prodávající, jenÏe Pozem zkrachoval a finanãní úﬁad se nenamáhal uplatnit svou pohledávku v konkurzním ﬁízení.
Rad‰i ji pohodlnû zinkasoval od mûsta,
tedy nabyvatele, kter˘ je podle jakéhosi
vypeãeného zákona v takovém pﬁípadû ruãitelem. Uãinil tak ov‰em natolik
pozdû, Ïe pro nás uÏ je teì nemoÏné
hojit se na konkurzu - lhÛta uplynula.
ShrÀme to: Místo devíti set tisíc do kasy
získalo mûsto star˘ panelák, jak˘ch má
samo víc, neÏ by mu bylo milé, a k tomu
zaplatilo skoro pÛl milionu v hotovosti.
AniÏ by mûlo jakoukoli jinou moÏnost,
odmyslíme-li si odpojení dodávek tepla
pro tento dÛm hned v poãátcích. Ale
kdo by to udûlal? Nájemníci za nic nemohli, a i kdyby, nelze nechat rodiny
mrznout.
Kdybychom pﬁesto chtûli mermomocí
skonãit optimisticky, ﬁekli bychom: AspoÀ Ïe ti lidé mají jistou stﬁechu nad hlavou a dluh za teplo nenarÛstá. JenÏe
my optimisticky neskonãíme. Proã? ProtoÏe skonãíme hádankou: Hádejte, milé
dûti, ve kterém paneláku bydlí nejvíce
dluÏníkÛ nájemného!
Petr HoﬁeÀovsk˘
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âinnost v˘jezdové jednotky SDH
v roce 2003
Rozsah ãinnosti v˘jezdové jednotky poÏární ochrany je jiÏ tradiãnû mnohem ‰ir‰í,
neÏ jak by se zdálo pouze z jejího názvu.
Kromû v˘jezdÛ spojen˘ch s ha‰ením poÏárÛ
nebo s technick˘mi zásahy ãlenové jednotky provádí sluÏby pro potﬁeby mûsta ãi jin˘ch subjektÛ, pomáhají se zaji‰tûním kulturních a spoleãensk˘ch akcí, spolupracují se
zájmov˘mi organizacemi apod. V prÛbûhu
leto‰ního roku uskuteãnili do dne‰ního dne
celkem 173 v˘jezdÛ. K zásahu u poÏáru vyjíÏdûli více neÏ 40krát, z toho 14 v˘jezdÛ bylo
mimo ná‰ hasební obvod, kdy vypomáhali
v okolních obcích.
Pﬁi ãinnosti pro potﬁeby mûsta odpracovali
témûﬁ 200 hodin.
Vzájemná spolupráce se v leto‰ním roce
dostala na kvalitativnû vy‰‰í úroveÀ. Zaãátkem roku byly vypracovány nové zásady
spolupráce mezi mûstem a VJPO SDH. Velitel jednotky je zamûstnancem Technick˘ch
sluÏeb a ãást jeho pracovní náplnû je vyhrazena ãinnosti v poÏární ochranû. Toto ﬁe-

‰ení se velmi osvûdãilo, odpadla ﬁada dlouhodob˘ch problémÛ, zlep‰ila se komunikace mezi odpovûdn˘mi pracovníky i celková pracovní atmosféra. V leto‰ní roce
do‰lo ke kompletnímu dovybavení ãlenÛ
moderními zásahov˘mi prostﬁedky. Jedná
se o znaãnû nákladnou záleÏitost, vÏdyÈ vybavení jednoho hasiãe pﬁijde témûﬁ na 50
tisíc korun.
Na ﬁadû nyní bude vylep‰ení stavu techniky, pﬁedev‰ím zásahov˘ch vozidel, kde
vzhledem k jejich stáﬁí není o problémy
nouze. Zázemí jednotky v areálu technick˘ch sluÏeb je dostaãující, odpovídající
moÏnostem mûsta. Úvahy o nové poÏární
zbrojnici jsou zatím ve stádiu investiãních
pﬁíprav. Projekt je hotov, stavební povolení
vydáno, hledá se pouze rozumné spolufinancování ze strany státu ãi EU.
Toto v‰e a mnohé jiné bylo zmínûno i pﬁi
setkání ãlenÛ v˘jezdové jednotky s vedením
mûsta, které probûhlo 24. listopadu v obﬁadní síni mûstského úﬁadu.
J. Koláﬁ

Mûsto Krásná Lípa nechá
zkontrolovat své hospodaﬁení
Od roku 1994 provádûl odbor kontroly
Okresního úﬁadu v Dûãínû a posléze pﬁíslu‰n˘ odbor Krajského úﬁadu v Ústí nad Labem kaÏdoroãní pﬁezkoumání hospodaﬁení
mûsta Krásná Lípa (tzv. audit). Audit mimo
jiné ukázal urãité nedostatky v hospodaﬁení
mûsta. Konkrétnû se napﬁ. jednalo o nesoulad s neustále aktualizovan˘mi právními
pﬁedpisy. Témûﬁ vÏdy znûl v˘rok kontrolorÛ:
„bez v˘hrad“, jen dvakrát znûl „s v˘hradou“.
ProtoÏe mûsto Krásná Lípa chce v dal‰ím
období zlep‰it prokazatelnost svého hospodaﬁení, uskuteãnilo se v˘bûrové ﬁízení na
auditorskou spoleãnost. Z osloven˘ch firem
byla vybrána nezávislá auditorská firma

AUDIT&CONSULTING spol. s r. o. se sídlem
v Pﬁíbrami a poboãkou ve Varnsdorfu. S firmou byla v létû leto‰ního roku uzavﬁena
smlouva na poradenskou ãinnost a zpracování auditu za rok 2003.
Ve dnech 8. aÏ 17. 12. 2003 firma provede
pﬁedbûÏn˘ audit hospodaﬁení mûsta.
V praxi to znamená, Ïe pﬁezkoumá kontrolní, organizaãní a odpovûdnostní ﬁád
Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû a dále hospodaﬁení s majetkem a finanãními prostﬁedky mûsta Krásná Lípa. Vlastní audit provede vybraná auditorská firma na základû
pﬁedbûÏného pﬁezkoumání hospodaﬁení
mûsta Krásná Lípa v bﬁeznu roku 2004.
(mrk)

Probíhá inventarizace mûstského
majetku
V tûchto dnech mají napilno ãlenové inventarizaãních komisí, kteﬁí kontrolují stav
mûstského majetku. Podle harmonogramu
schváleného Radou mûsta Krásná Lípa pro
rok 2003 právû probíhá závûreãná ãást kaÏdoroãní inventury. Do 31. 12. 2003 budou
dokonãeny poslední inventury majetku, zá-

vazkÛ, pohledávek a penûÏních prostﬁedkÛ
mûsta Krásná Lípa, zahájené v listopadu leto‰ního roku. Poté probûhne jejich sumarizace a hlavní inventarizaãní komise pﬁedloÏí
radû mûsta závûreãnou zprávu o stavu
mûstského majetku.
(mrk)

Sprejeﬁi a Krásná Lípa
KaÏd˘ z nás se jistû setkal se sprejery a jejich projevy niterního umûleckého cítûní.
Naná‰ejí neodstranitelné barvy zejména na
místech, kde se nám to nelíbí. Niãením
mûstského majetku se stalo jejich zálibou.
Vá‰eÀ se touÏí projevit, a tak se i vám, obyvatelÛm Krásné Lípy, dostalo moÏnosti pocítit jejich „umûleckou“ ãinnost - a to tím, Ïe
nám v‰em znetvoﬁili autobusovou zastávku
v Kyjovû u odboãky do Dlouhého Dolu.
V‰ichni vynakládáme své síly, abychom Ïili
v pﬁíjemném prostﬁedí. A tak se ptám -

proã? A vím, Ïe nás je vût‰ina. Co na to
zákon? Odnûtí svobody nebo penûÏit˘
trest. MoÏná je jen ‰koda, Ïe se zástupci
v˘‰e zmínûn˘ch orgánÛ neumûjí zeptat
veﬁejnosti, zda souhlasí s tím, Ïe z penûz nás
v‰ech je zcela oficiálnû niãen veﬁejn˘
majetek.
Pak by s nejvût‰í pravdûpodobností místo
zakr˘vání oãí zcela logicky podávali trestní
oznámení na „známého“ pachatele.
Pavel BartoÀ,
vedoucí TS mûsta

AKCE VE
VÁNOâNÍM
OBDOBÍ
Beseda s ﬁeditelem Správy NPâ·
13.12.2003 od 15.00 hod. v kulturním
domû
Vánoãní koncert pro seniory
13.12.2003 od 17.00 hod. v kulturním
domû
Vánoãní koncert DPS Vãeliãky
a DPS Lipka
19.12.2003 od 16.30 hod. v kulturním
domû
Vánoãní koncert FS LuÏiãan,
DFS Brabenãata a Kﬁiniãánek, FS Dykyta
20.12.2003 od 17.00 hod. v kulturním
domû
Vánoãní bohosluÏby v kostele
sv. Marie Magdaleny
24.12.2003 v 22.00 hod.
25.12.2003 v 10.00 hod.
26.12.2003 v 8.00 hod.
Vánoãní koncert sv. ·tûpána
26. 12. 2003 od 14.00 hod. v kostele
sv. Marie Magdaleny
Tajn˘ ·tûpánsk˘ v˘let – KâT
26.12.2003
Bleskov˘ turnaj v ‰achu ·tûpánská trofej
26.12.2003 v kulturním domû
Vánoãní turnaj ve stolním tenise
27.12.2003 v domû chovatelÛ

UPOZORNùNÍ
V dobû vánoãních svátkÛ bude pokladna Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû
otevﬁena v pondûlí 22. 12. 2003
a v pondûlí 29. 12. 2003 od 8.00 do
17.00 hod. V té dobû mají obãané
moÏnost zaplatit poplatky za odpad,
nájemné za pozemky a poplatky ze
psÛ.
Kromû platby v hotovosti je moÏné
provést pﬁevod finanãních prostﬁedkÛ
na ãíslo úãtu âSOB 109 634 816/0300.
V tom pﬁípadû je nutné uvést variabilní
symbol, kter˘ je uveden na platebním
v˘mûru.

V˘sledky soutûÏe pro
dûti z Mûstské knihovny
za mûsíc listopad:
1. místo: Michaela Petrová 6.A
2. místo: Lenka Dudková 5.B
3. místo: Vûra Havlinová 9.B
SoutûÏ pokraãuje dál, vyhrát mÛÏe kaÏd˘ !!!
Inzerce

Stﬁíhání a trimování psÛ
tel. 412 333 365, 604 854 748,
Rumburk
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Zkrátka
Ankety ve Vik˘ﬁi o nejlep‰í kulturní nebo
sportovní akci se setkala s nevelk˘m ohlasem. Anketní lístky se se‰ly celkem tﬁi a proto
budou v‰ichni odmûnûni drobnou cenou.
Dûkujeme.
Dal‰í anketní lístky odevzdali ãlenové komisí mûsta a zastupitelé. Nejlépe byl hodnocen cyklistick˘ etapov˘ závod Ïen TOUR DE
FEMININ, dal‰ími v poﬁadí byli Tradiãní sraz
motocyklÛ âechie - Böhmerland, Pohádkov˘ les pro dûti - Dûtsk˘ den a Pochod
skalními hrádky Labsk˘ch pískovcÛ.
Správa majetku mûsta ve spolupráci
s právním zástupcem mûsta pﬁipravují postup, jak naloÏit s nájemníky, kteﬁí uÏívají
byt v rozporu se smlouvou, kterou uzavﬁeli.
Jde napﬁ. o takové pﬁípady, kdy byt nájemník k bydlení nevyuÏívá a naãerno do nûj
nastûhuje podnájemníka.
Zájmové organizace k 31. 11. 2003
vyúãtovávaly pﬁíspûvky na ãinnost a na
akce, které získaly od mûsta. Podle nov˘ch
pravidel, která jsou pﬁísnûj‰í neÏ b˘vala, do‰lo v nûkolika pﬁípadech pﬁi vyúãtování pﬁíspûvku k nesrovnalostem. Podle pravidel by
pﬁíspûvky byly kráceny. ProtoÏe jde o pﬁíspûvky organizacím, které pracují s dûtmi
a mládeÏí, rada mûsta v leto‰ním roce udûlala v˘jimku a vyplatila pﬁíspûvky v plné v˘‰i.
V roce 2003 se v na‰em mûstû konalo
pﬁes stovku nejrÛznûj‰ích akcí od drobn˘ch
oddílov˘ch, pﬁes mûstské aÏ po mezinárodní závody a soutûÏe. Rada mûsta dûkuje
v‰em organizátorÛm akcí, které pﬁispûly
k bohatému kulturnímu, sportovnímu a spoleãenskému Ïivotu ve mûstû. Jako malé
podûkování jsme pro vedoucí tûchto organizací pﬁipravili pﬁedvánoãní setkání v kulturním domû na 17. 12. 2003.
âlenové krásnolipského zastupitelstva pﬁijali v pondûlí 17. listopadu pozvání na spoleãenskou akci poﬁádanou Appian Group
v Obecním domû v Praze. Akci doprovázela v˘stava fotografií (z âeského ·v˘carska) Z. Patzelta a V. Sojky. V rámci patrnerství Appian Group a Národního parku
âeské ·v˘carsko byla polovina spoleãenského veãera urãena právû fotografiím národního parku, a to ve velkoplo‰né projekci
za doprovodu symfonického orchestru FOK
Praha. Závûrem úãastníci obdrÏeli knihu nejnovûj‰ích fotografií NP âeské ·v˘carsko.

POZVÁNKA NA VÁNOâNÍ
BOHOSLUÎBY 2003
Kostel sv. Marie Magdalény v Krásné Lípû

BohosluÏby:
„PÛlnoãní“

24. 12. ve 22.00 hodin
25. 12. v 10.00 hodin
26. 12. v 8.00 hodin

dále se 26.12. od 14.00 hodin v kostele
uskuteãní vánoãní koncert sv. ·tûpána.
Zveme zvlá‰tû rodiãe a dûti (moÏnost
prohlédnout si betlém).
Zpívat budou studenti církevního
gymnázia z Varnsdorfu.
Srdeãnû Vás zve farnost Krásná Lípa
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Dûtsk˘ domov se má ãím chlubit
âil˘ ruch panoval v Dûtském domovû
v Krásné Lípû je‰tû veãer pﬁed dnem, kdy
jeho obyvatelé otevﬁeli na dlouh˘ch osm
hodin dveﬁe svého domova veﬁejnosti. V rukou mal˘ch i vût‰ích obyvatel se stﬁídala
ko‰Èata s hadry, v‰ude se sm˘ãilo a uklízelo,
aby 20. listopadu mohli své hosty pﬁivítat
s náleÏitou p˘chou.
Ov‰em nejen ãistotou se mÛÏe krásnolipsk˘ dûtsk˘ domov chlubit. Chlubit se mÛÏe
i tím, Ïe je jedním z mála domovÛ v republice, kde mají dûti svou samosprávu, která
má právo poradního hlasu. Dokonce se
mÛÏe chlubit i tím, Ïe se dva jeho obyvatelé
úãastní zasedání Národního parlamentu
dûtí a mládeÏe v Praze. Krásnolipsk˘ dûtsk˘
domov se ale mÛÏe py‰nit i tím, Ïe právû
v tûchto dnech tu probíhá rekonstrukce, po
jejímÏ dokonãení bude bydlení v nûm
splÀovat ve‰keré zákonné normy. „Vznikají
tu nové místnosti, které budou ob˘vat
pouze dvû aÏ tﬁi dûti, ãímÏ se podstatnû
zlep‰í kultura jejich bydlení,“ vysvûtlila ﬁeditelka domova Jana Dykastová. Dodala, Ïe
souãasnû s rekonstrukcí pokojÛ probíhá i rekonstrukce elektrického topení na plynové.
„Toto nám na provozních nákladech u‰etﬁí
aÏ sto padesát tisíc korun, které tak budeme moci vyuÏít pﬁi dal‰ích rekonstrukcích,
které povedou ke komfortnûj‰ímu dûtskému
bydlení,“ uvedla.
V Dûtském domovû v Krásné Lípû Ïije ve
tﬁech rodinách pûtadvacet dûtí ve vûku od
tﬁí do osmnácti let, dal‰í jeho tﬁi obyvatelé
jsou v souãasné dobû u náhradních rodiãÛ
v pûstounské péãi. V jedné rodinû Ïijí kluci
s dûvãaty, ale vÏdy jsou zachovány sourozenecké vztahy. „Domovy rodinného typu
mají pﬁedev‰ím co nejvíc nahradit pﬁirozené
v˘vojové prostﬁedí rodiny,“ vysvûtlila Jana
Dykastová. Dodala, Ïe dﬁíve v krásnolipském dûtském domovû b˘valy dûti z celé
republiky, dnes sem pﬁicházejí dûti spí‰e

z nejbliÏ‰ího okolí. „Dbá se totiÏ na to, aby
se nezpﬁetrhaly vztahy s pÛvodní rodinou,“
podotkla. Dodala, Ïe po dlouh˘ch letech
nezájmu zaãal domov také velice dobﬁe
a úzce spolupracovat i s místní základní ‰kolou. „To, co tady nebylo aÏ tak bûÏnou
praxí, myslím tím provázanost na‰ich dûtí
a dûtí „z venku“, se podaﬁilo vytvoﬁit aÏ
s novou ﬁeditelkou,“ konstatovala Jana Dykastová.
Dûtsk˘ domov existuje v Krásné Lípû jiÏ od
roku od roku 1950, zápisy o nûm se v‰ak datují od roku 1962. PÛvodnû, je‰tû za druhé
svûtové války, zde byl domov dÛchodcÛ,
po válce tu byl sirotãinec a od roku 1950
slouÏí objekt jako dûtsk˘ domov.
„Od roku 1968 jsme dûtsk˘m domovem
rodinného typu. Ve star˘ch kronikách jsem
se doãetla, Ïe ná‰ domov byl vÛbec prvním
dûtsk˘m domovem rodinného typu v tehdej‰ím âeskoslovensku,“ uzavﬁela Jana Dykastová.
(sp)

Náv‰tûvníci domova si bûhem dne otevﬁen˘ch dveﬁí také mohli za dobrovolnou cenu
zakoupit upomínkové pﬁedmûty, které vyrobily samy dûti. Za utrÏené peníze se nakoupí
ovoce, které obohatí dûtsk˘ vánoãní stÛl.
Text a foto: ·árka Pe‰ková

KINO VE VÁNOâNÍM OBDOBÍ
! SOBOTA 27. 12. !
BOÎSK¯ BRUCE
od 18.00 hod
Tak dlouho si Bruce (Jim Carey) stûÏoval Pánubohu, aÏ ho vysly‰el. PropÛjãil mu svou
moc – „a teì se hochu ukaÏ!“ A Bruce se ukázal. BohuÏel. 101 min.
MládeÏi pﬁístupno.
Vstupné 50 Kã.
pondûlí 29. 12.
·VINDLÍ¤I
od 18:00 hod.
Kriminálník Nicolas Cage si uÏíval sv˘ch neuróz, kdyÏ do jeho Ïivota vstoupila
dospívající dcera – a v komedii Ridleyho Scotta ho zmûnila navÏdy. 116 min.
MládeÏi pﬁístupno.
Vstupné 50 Kã.

Správa Národního parku âeské ·v˘carsko a âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody
Tilia Krásná Lípa ve spolupráci s mûstem Krásná Lípa poﬁádají

P¤EDVÁNOâNÍ
P¤EDVÁNOâNÍ BESEDU
BESEDU S
S ¤EDITELEM
¤EDITELEM
NÁRODNÍHO
NÁRODNÍHO PARKU
PARKU
Kde? V kulturním domû (v kinû) v Krásné Lípû
Kdy? V sobotu 13. prosince od 15 hod.
Zanechte na chvíli pﬁedvánoãního shonu a pﬁijìte se podívat na pﬁekrásné obrázky
z Národního parku âeské ·v˘carsko. Souãástí programu je také v˘stava velkoplo‰n˘ch fotografií Národního parku a malé obãerstvení s ochutnávkou bylinkov˘ch ãajÛ.
VSTUP ZDARMA
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SoutûÏ o národním parku
zná své vítûze
Po roãní pﬁestávce se 29. listopadu do
novû zrekonstruovaného kulturního domu
v Krásné Lípû opût vrátilo slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ a pﬁedávání cen v˘tvarné a fotografické soutûÏe o národním parku âeské
·v˘carsko. Vítûzové v jednotliv˘ch kategoriích vze‰li z více neÏ ‰esti set do‰l˘ch v˘tvarn˘ch a fotografick˘ch prací, které do soutûÏe zaslali velcí i malí malíﬁi a fotografové.
„Na rozdíl od loÀského roku, kdy se soutûÏe
zúãastnili vût‰inou jen autoﬁi z Dûãínska, se
toho leto‰ního roãníku zúãastnili jak v˘tvarníci a fotografové z Dûãínska a Ústeckého
kraje, tak i z dal‰ích ãástí republiky. Nejvzdálenûj‰í úãastník své dílo zaslal aÏ z Moravy,“ ﬁekl ﬁeditel obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko Marek Mráz.
Dodal, Ïe letos se do soutûÏe zapojili Ïáci
z dvaapadesáti základních ‰kol a ‰kolsk˘ch
zaﬁízení a nejpoãetnûji zastoupenou kategorií byli v˘tvarníci v kategorii mezi sedmi
a jedenácti lety, kteﬁí do soutûÏe zaslali více
neÏ dvû stû ãtyﬁicet dûl.
V˘tvarníci se v leto‰ním roãníku soutûÏe
zab˘vali tématem „Zvíﬁata a jejich mláìata“. Fotografové se pro zmûnu snaÏili co
nejoriginálnûji zachytit nejznámûj‰í symbol
Národního parku, Pravãickou bránu. Kromû
vítûzÛ v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategorií
byly ve v˘tvarné ãásti ohodnoceny i práce
kolektivní a díla vytvoﬁená netradiãní technikou. Ve fotografické soutûÏi byla stejnû
jako v pﬁedchozích roãnících vyhlá‰ena
zvlá‰tní cena ﬁeditele Správy národního
parku ZdeÀka Patzelta. Tradiãnû si také
zvlá‰tní ceny odnesli i nejlep‰í v˘tvarníci.
Ihned po vyhlá‰ení vítûzÛ následovala vernisáÏ putovní v˘stavy vítûzn˘ch prací, která
v následujícím roce nav‰tíví nûkolik míst
v okolí Národního parku âeské ·v˘carsko.
„Vítûzné práce budou v prÛbûhu pﬁí‰tího
roku opût ke shlédnutí v jednotliv˘ch

Pozvánka
NATURA 2000
Zveme Vás ve ãtvrtek 18. 12. 2003 ve 14
hodin do zasedací místnosti Správy NP â·
na veﬁejné projednávání pﬁipravované oblasti ochrany ptactva Labské pískovce soustavy NATURA 2000, www.natura2000.cz,
tel. 844 800 800

mûstech Dûãínského okresu. Tentokrát ale
uvaÏujeme o tom, Ïe ve v˘stavní sínû promûníme jednotlivé základní ‰koly,“ uvedl
dal‰í z organizátorÛ soutûÏe Richard Nagel.
Pro velk˘ poãet kategorií soutûÏe lze ﬁíci,
Ïe neexistuje jen jedin˘ vítûz. Ocenûna byla
celá ﬁada úãastníkÛ, z Krásné Lípy se ve v˘tvarné soutûÏi umístila v kategorii netradiãní
techniky dvojice ãtyﬁlet˘ch tvÛrcÛ Jan Kaipr
a Denisa DoleÏalová z M· Masarykova, spoleãnû obsadili první místo.
V duchu hesla král je mrtev, aÈ Ïije král,
byla pﬁi slavnostním vyhlá‰ení vítûzÛ rovnûÏ
vyhlá‰ena témata pro pﬁí‰tí, v poﬁadí jiÏ jubilejní pát˘ roãník soutûÏe. V˘tvarná ãást se
bude zab˘vat Ïivotem u vody a fotografická ãást bude tentokrát vûnovaná âeskému ·v˘carsku v promûnách roãních
období.
Organizátory v˘tvarné a fotografické soutûÏe „Ná‰ Národní park âeské ·v˘carsko“
jsou Správa Národního parku âeské ·v˘carsko, Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské
·v˘carsko a âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody
Tilia Krásná Lípa.
(sp)

prodá OA HYUNDAI SONATA
r. v. 92, najeto 122 tis. km, cena
47 800,- Kã.
BliÏ‰í informace na tel.
412 354 044

V souvislosti s reportáÏí TV Nova o (ne)tﬁídûní odpadu na ·luknovsku by mohl vzniknout klamn˘ dojem, Ïe tﬁídit odpad nemá
smysl. AÈ uÏ byly informace z reportáÏe zaloÏeny na pravdû ãi nikoli, v Krásné Lípû
obavy o osud tﬁídûného odpadu mít nemusíme. Svoz tﬁídûného odpadu u nás totiÏ
zaji‰Èuje jiná firma. Jak si tedy vedeme?
Za období od 1. 7. 2003 do 30. 9. 2003
jsme v Krásné Lípû nasbírali:
10,840 papíru
0,830 bílého skla
0,660 barevného skla
0,830 plastÛ
0,060 kovÛ
Údaje jsou uvedeny v tunách a t˘kají se
materiálu recyklovaného formou svozu
pytlÛ s tﬁídûn˘m odpadem. Na‰e mûsto
patﬁí dlouhodobû mezi nejlep‰í ve vytﬁídûnosti separovatelného odpadu na obyvatele. Jsme na tom dokonce lépe neÏ je prÛmûr v EU.
(ts)

Podûkování
Dûkuji redakci „Vik˘ﬁ“ za vydání
vzpomínky paní Marie Kvapilové.
Za celou rodinu
Zdenka S˘korová, Varnsdorf

Mûsto Krásná Lípa
pﬁijme
PRACOVNÍKA DO KULTURNÍHO DOMU
Foto: Po skonãení slavnostního vyhodnocení soutûÏe o národním parku âeské
·v˘carsko následovala vernisáÏ putovní
v˘stavy vítûzn˘ch dûl.

Oprava
Do pﬁíspûvku „Krásnolipské mládí
protanãilo víkend“ ve Vik˘ﬁi 218 byl omylem
jako spolupoﬁadatel uveden folklórní soubor Dykyta. Správná informace v‰ak je, Ïe
se jednalo o soubor Kﬁiniãánek. âtenáﬁÛm
se tímto omlouváme.
(ts)

Inzerce

Správa Národního parku â·

Kolik odpadu
vytﬁídí
Krásná Lípa?

Úãetnictví pro podnikatele,
s. r. o.,
mzdy, DPH, daÀová pﬁiznání
tel. 412 334 967
mobil 728 033 047
e-mail:
Homolkova.Marie@tiscali.cz

pracovní náplÀ:
- organizace kulturních a spoleãensk˘ch akcí ve
mûstû
- zaji‰tûní provozu kulturního domu ve spolupráci s vedoucí kulturního domu
poÏadujeme:
- vzdûlání S·
- organizaãní a komunikaãní schopnosti
- zku‰enosti v oblasti kultury
- znalost práce na PC
- aktivní pﬁístup, samostatnost
- znalost nûmãiny vítána
uchazeã pﬁedloÏí:
- strukturovan˘ Ïivotopis
na adresu Mûsto Krásná Lípa, Masarykova 6,
Krásná Lípa tel. 412 383 201 (H.Volfová) do
5. 1. 2004

PRACOVNÍKA DO T-KLUBU
pracovní náplÀ:
- zaji‰tûní chodu mládeÏnického T-klubu (víkendy)
- pﬁíprava sportovních a kulturních akcí, soutûÏí.
pﬁedná‰ek, v˘letÛ
- spolupráce se Z· a dal‰ími organizacemi ve
mûstû
poÏadujeme:
- zku‰enosti pﬁi práci s dûtmi a mládeÏí
- dobré organizaãní a komunikativní schopnosti
- trestní bezúhonost, spolehlivost
- aktivní pﬁístup, samostatnost
uchazeã pﬁedloÏí:
- strukturovan˘ Ïivotopis
na adresu Mûsto Krásná Lípa, Masarykova 6,
Krásná Lípa tel. 412 383 201 (H.Volfová) do
5. 1. 2004

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.

Pﬁíloha

USNESENÍ

ze 8. zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná Lípa,
které se konalo dne
20. listopadu 2003
Usnesení ZM ã. 08- 01/2003
ZM bere na vûdomí zprávu o plnûní úkolÛ 7. zasedání ZM.
Usnesení ZM ã. 08- 02/2003
ZM bere na vûdomí zprávu finanãního v˘boru bez
pﬁipomínek.
Usnesení ZM ã. 08- 03/2003
ZM bere na vûdomí zprávu kontrolního v˘boru
s touto pﬁipomínkou:
- ZM ukládá RM pﬁedloÏit odboru vnitﬁní správy
a komisi sociální a zdravotní stanovisko kontrolního
v˘boru k poskytování sponzorsk˘ch darÛ pﬁi umisÈování do DPS.
Usnesení ZM ã. 08- 04/2003
ZM bere na vûdomí zprávu o ãinnosti TS bez pﬁipomínek.
Usnesení ZM ã. 08- 05/2003
ZM neschvaluje prodej objektu Kﬁinické nám. 6/11
se st.p.ã. 238, k.ú. Krásná Lípa Sy Nguyen Vanovi,
bytem Dolní Poustevna 413 za navrhovan˘ch
podmínek.
Usnesení ZM ã. 08- 06/2003
ZM neschvaluje prodej objektu Kﬁinické nám. 6/11
se st.p.ã. 238, k.ú. Krásná Lípa Karlu Rezkovi, bytem Doubice 30 za navrhovan˘ch podmínek.
Usnesení ZM ã. 08- 07/2003
ZM neschvaluje prodej objektu Kﬁinické nám. 7/12
se st.p.ã. 239, k.ú. Krásná Lípa Sy Nguyen Vanovi,
bytem Dolní Poustevna 413 za navrhovan˘ch
podmínek.
Usnesení ZM ã. 08- 08/2003
ZM neschvaluje prodej objektu Kﬁinické nám. 7/12
se st.p.ã. 239, k.ú. Krásná Lípa Josefu Galbavému,
bytem Nemocniãní 1731, Varnsdorf za navrhovan˘ch podmínek.
Usnesení ZM ã. 08- 09/2003
ZM neschvaluje prodej objektu ã.p. 261, PraÏská
13 se zastavûnou ãástí st.p.ã. 288, k.ú. Krásná Lípa
Petru Farskému, bytem Kmochova 585, Varnsdorf
za navrhovan˘ch podmínek.
Usnesení ZM ã. 08- 10/2003
ZM neschvaluje prodej objektu ã.p. 555, Masarykova 45 se zastavûnou ãástí st.p.ã. 330/7, k.ú.
Krásná Lípa Janû Jacíkové, bytem Nemocniãní
1091, Krásná Lípa a Irenû Jelínkové, bytem Varnsdorfská 59/26, Krásná Lípa, za navrhovan˘ch podmínek.
Usnesení ZM ã. 08- 11/2003
ZM neschvaluje prodej objektu Vlãí Hora
ã.p. 8 firmû ZAREKA spol. s.r.o., Bûlohradská 55/15,
Praha 4.
Usnesení ZM ã. 08- 12/2003
ZM schvaluje pronájem a následn˘ prodej objektu
Vlãí Hora ã.p. 8 se st.p.ã. 105, k.ú. Vlãí Hora Petru
Andrlovi, bytem Vlãí Hora 30, Krásná Lípa za podmínky, Ïe nájemce bude akceptovat mûstem stanovené podmínky nájemní smlouvy a smlouvy
o budoucím prodeji :
1) budoucí kupní cena ve v˘‰i 150 000,- Kã bude
uhrazena v plné v˘‰i pﬁi podpisu smlouvy nájemní
a budoucí kupní smlouvy
2) stavební povolení bude vydáno nejpozdûji do
31.12. 2004
3) rekolaudace bude provedena nejpozdûji do
31.12. 2006
4) v objektu budou provedeny dohodnuté investice
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Usnesení ZM ã. 08- 13/2003
ZM nevyhla‰uje k prodeji objekt rozhledna Vlãí
Hora na st.p.ã.302/2, k.ú. Vlãí Hora.
Usnesení ZM ã. 08- 14/2003
ZM neschvaluje 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 ZM ã. 08- 15/2003
ZM neschvaluje 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 ZM ã. 08- 16/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 2908 o v˘mûﬁe
6 m 2, k.ú. Krásná Lípa Janû a Jiﬁímu Kouteck˘m,
bytem Horní PodluÏí 320. ZM schvaluje 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/m2 s tím, Ïe prodej
bude uskuteãnûn po dokonãení digitalizace map
a nabytí nemovitosti ãp. 1086, Krásná Lípa do
vlastnictví.
Usnesení ZM ã. 08- 17/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 2023/1
a 2023/2 o celkové v˘mûﬁe 2200 m 2, k.ú. Krásná
Lípa Josefu Matyá‰ovi, Akad. arch., bytem Praha
6, Nov˘ Lesík 17 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ
vÛãi mûstu.
Usnesení ZM ã. 08- 18/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 74/1 o v˘mûﬁe
cca 300 m 2, k.ú. Vlãí Hora za úãelem zﬁízení zahrady Ing. Oldﬁichu a MUDr. Hedvice Hozákov˘m,
bytem Praha 5, U KﬁíÏe 26/633 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.
Usnesení ZM ã. 08- 19/2003
ZM schvaluje prodej ãásti p.p.ã. 557 o v˘mûﬁe 109
m 2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady
Danû a Martinu ·imonov˘m, bytem Krásná Lípa,
Varnsdorfská 56/22 za cenu 20,- Kã/m 2. 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. 08- 20/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 215/1, k.ú. Kyjov Vûﬁe a Martinu Pulkrábkov˘m, bytem Praha 2,
Lípová 2/469 z dÛvodu podmínek bezúplatného
pﬁevodu od Pozemkového fondu âR Dûãín pro
veﬁejnû prospû‰nou stavbu dle územního plánu
mûsta.
Usnesení ZM ã. 08- 21/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 251/1, k.ú. Vlãí
Hora Jaroslavû Hanfové, bytem Praha 7,
U Studánky 1 z dÛvodu zachování pozemku pro
potﬁeby mûsta.
Usnesení ZM ã. 08- 22/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 611/2, k.ú. Krásn˘
Buk Vladimíru Fidlerovi, bytem Krásná Lípa, Kamenná Horka 56 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ
vÛãi mûstu.
Usnesení ZM ã. 08- 23/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 546/2 o v˘mûﬁe 1498
m 2 a ãásti p.p.ã. 545 o v˘mûﬁe cca 300 m 2, v‰e
k.ú. Krásn˘ Buk za úãelem zﬁízení zahrady za cenu
25,- Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní v˘mûru 70,- Kã/m2 Michalu a Petﬁe Brumlíkov˘m, bytem Praha 6, U páté baterie 817/6, Antonínu a Zuzanû Maﬁíkov˘m, bytem Praha 8, Sokolovská 67
a Josefu Abrahamovi, bytem Jince, Zborovská
347 a Kateﬁinû Abrahamové, bytem Brand˘s n.L.,
Masarykovo nám. 63 za podmínky, Ïe bude odkoupena ãást p.p.ã. 544/1 o v˘mûﬁe cca 100 m2,
k.ú. Krásn˘ Buk oddûlená v prodlouÏení nové hranice s p.p.ã. 545, k.ú. Krásn˘ Buk. Geometrick˘
plán bude vypracován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘-

stavby. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 08- 24/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 2357/1 o v˘mûﬁe
388 m 2, k.ú. Krásná Lípa Janû Kleãkové, bytem
Praha 4, Hlavatého 620 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.
Usnesení ZM ã. 08- 25/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 1314/39 o v˘mûﬁe
398 m 2, k.ú. Krásná Lípa Pavlínû ·ulcové, bytem
Krásná Lípa, Nemocniãní 1072 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.
Usnesení ZM ã. 08- 26/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 241/2 o v˘mûﬁe 340
m2, k.ú. Kyjov Michaele Pretschové, bytem Varnsdor f, Západní 2731 z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.
Usnesení ZM ã. 08- 27/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 273/1 o v˘mûﬁe 13682
m2, k.ú. Krásn˘ Buk Ivanû a Petru Pe‰kov˘m, bytem
Krásná Lípa, Krásn˘ Buk 81 za cenu 130.000,- Kã,
za podmínky prodeje ãásti p.p.ã. 1786 mûstu za
1,- Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené.
Usnesení ZM ã. 08- 28/2003
ZM neschvaluje 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 ZM ã. 08- 29/2003
ZM neschvaluje 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 ZM ã. 08- 30/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 595 o v˘mûﬁe
cca 500 m2, k.ú. Kyjov Jaroslavu Raj‰lovi, bytem
Krásná Lípa, Dlouh˘ DÛl 67 z dÛvodu zachování
pozemku pro potﬁeby mûsta.
Usnesení ZM ã. 08- 31/2003
ZM neschvaluje prodej p.p.ã. 540/1 o v˘mûﬁe
1390 m2, 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 ZM ã. 08- 32/2003
ZM neschvaluje 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 ZM ã. 08- 33/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti 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.
Usnesení ZM ã. 08- 34/2003
ZM neschvaluje prodej ãásti p.p.ã. 664 o v˘mûﬁe
cca 500 m 2, k.ú. Kyjov Haniãce ·tefcové, bytem
âeská Lípa, Îelezniãáﬁská 1749 a schvaluje prodej
pouze celé p.p.ã. 664 o v˘mûﬁe 1345 m2, k.ú. Kyjov za úãelem zﬁízení zahrady za cenu 38.210,- Kã
Haniãce ·tefcové, bytem âeská Lípa, Îelezniãáﬁská 1749. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 08- 35/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 1626/4 o v˘mûﬁe 460
m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady Mikulá‰i a Jitce Peterkov˘m, bytem Krásná Lípa,
Krásn˘ Buk 74 za cenu 6.900,- Kã. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 08- 36/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 1586 o v˘mûﬁe 1535
m 2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem v˘stavby rodinného domu Ing. Jiﬁímu Nûmãanskému, bytem

11. prosinec 2003
Litomûﬁice, Heydukova 1872/10 za cenu 35.725,Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené. Prodej bude realizován podle § 2 bod 8
Postupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí
v majetku mûsta.
Usnesení ZM ã. 08- 37/2003
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 06-11/2003 ze dne 19.6.2003
o prodeji p.p.ã. 1597/8 a p.p.ã. 1578/2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa Hanû Hoppeové Janatkové, bytem
Krásná Lípa, Fibichovo údolí 29 z dÛvodu prodeje
objektu ãp. 899 Krásná Lípa. ZM schvaluje vrácení
kauce 2000,- Kã.
Usnesení ZM ã. 08- 38/2003
ZM schvaluje prodej p.p.ã. 1597/8 o v˘mûﬁe 313 m2
a p.p.ã. 1578/2 o v˘mûﬁe 403 m 2, v‰e k.ú. Krásná
Lípa za úãelem zﬁízení zahrady Janu BroÏíkovi, bytem Praha 9 - Kbely, Vrbická 914 za cenu 53.700,Kã (75,- Kã/m 2). Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 08- 39/2003
ZM schvaluje 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 ZM ã. 08- 40/2003
ZM projednalo Ïádost firmy GIZA s.r.o. Mikulá‰ovice
o urãení ceny v pﬁípadû prodeje p.p.ã. 311/1 o v˘mûﬁe 840 m2, k.ú. Vlãí Hora a schvaluje cenu uvedeného pozemku 150,- Kã/m2.
Usnesení ZM ã. 08- 41/2003
ZM projednalo Ïádost Kámen a ztvárnûní s.r.o., se
sídlem Krásná Lípa, PraÏská 264 a neschvaluje 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.
Usnesení ZM ã. 08- 42/2003
ZM neschvaluje 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.
Usnesení ZM ã. 08- 43/2003
ZM schvaluje smlouvu o zﬁízení vûcného bﬁemene
k p.p.ã. 2989/2, k.ú. Krásná Lípa v rozsahu GP ã.
719-18/2003 ze dne 24.2.2003 pro uloÏení pﬁípojky
plynu pro objekt Dûtského domova v Krásné Lípû,
kter˘ je ve vlastnictví Ústeckého kraje Ústí nad Labem, za úplatu 200,- Kã/rok.
Usnesení ZM ã. 08- 44/2003
ZM se seznámilo s vytyãením pozemkÛ p.p.ã. 215/2,
p.p.ã. 223/1 a p.p.ã. 216, v‰e k.ú. Vlãí Hora
a schvaluje oddûlení ãásti p.p.ã. 216, k.ú. Vlãí Hora
zabrané místní komunikací a ponechat tuto ãást
v majetku mûsta. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.
Usnesení ZM ã. 08- 45/2003
ZM schvaluje bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ urãen˘ch dle ÚP k realizaci zelenû od PF âR Dûãín
k.ú. Krásná Lípa: p.p.ã. 1363, 1880/1, 1749/1,
1836/1, 1742/1, 1742/2, 1791/2, 1749/1, 1639/1,
1638, 1844/7
k.ú. Kyjov: p.p.ã. 276
k.ú. Vlãí Hora: p.p.ã. 1388/2, 1289, 1358, 1355
Usnesení ZM ã. 08- 46/2003
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 02-15/2003 a ã. 02-16/2003
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.
Usnesení ZM ã. 08- 47/2003
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 02-19/2003 ze dne 13.2.2003
na prodej p.p.ã. 1962/5 a p.p.ã. 1962/6, v‰e k.ú.
Krásná Lípa za úãelem v˘stavby rodinného domu
z dÛvodu nezájmu Ïadatele.

Usnesení ZM ã. 08- 48/2003
ZM schvaluje odkoupení ãásti p.p.ã. 590/1, k.ú.
Krásn˘ Buk o v˘mûﬁe cca 16 m 2 od PF âR Dûãín

Pﬁíloha
z dÛvodu majetkoprávního vypoﬁádání pozemku
pod autobusovou zastávkou v Kyjovû.

1999, 99/11/14-166 ze dne 10. 9. 1999 a 99/11/14137 ze dne 13. 7. 1999.

Usnesení ZM ã. 08- 49/2003
ZM schvaluje uzavﬁení smlouvy s SâE a.s. Dûãín na
zﬁízení trafostanice a VN + NN pﬁípojky pro stavbu
âOV v Krásném Buku s tím, Ïe budou dodrÏeny závazné limity pﬁedchozí smlouvy o budoucí smlouvû.

Usnesení ZM ã. 08- 62/2003
ZM bere na vûdomí písemnou zprávu a informaci
právního zástupce mûsta JUDr. Evy Ruthové
o soudních sporech mûsta a ZM vyjadﬁuje podûkování JUDr. Evû Ruthové za dosaÏené v˘sledky pﬁi
obhajování zákonn˘ch zájmÛ mûsta.

Usnesení ZM ã. 08- 50/2003
ZM schvaluje uzavﬁení smlouvy o budoucí smlouvû
s SâE a.s. Dûãín na zﬁízení trafostanice a VN + NN
pﬁípojky pro dostavbu sídli‰tû v Nemocniãní ulici.
Usnesení ZM ã. 08- 51/2003
ZM neschvaluje v˘jimku z územního plánu mûsta
Krásná Lípa na p.p.ã. 241/2, k.ú. Kyjov pro JUDr.
Pretschovou Michaelu, bytem Západní 2731,
Varnsdorf z dÛvodu nesplnûn˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.
Usnesení ZM ã. 08- 52/2003
ZM schvaluje pﬁechod práv a závazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy o uzavﬁení budoucí kupní smlouvy
ã. 2000/40/13-233 uzavﬁené na byt ã.32 v objektu
Nemocniãní 1149/12a, mezi Mûstem Krásná Lípa
a Martinou Mühlbauerovou, bytem Bendlova
432/5 Krásná Lípa na Jaroslava ·ébla, bytem Nemocniãní 1064/30, Krásná Lípa.
Usnesení ZM ã. 08- 53/2003
ZM schvaluje pﬁechod práv a závazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy o uzavﬁení budoucí kupní smlouvy
ã. 2000/40/13-317 uzavﬁené na byt ã.21 v objektu
Nemocniãní 1149/12a, mezi Mûstem Krásná Lípa
a Milanem Koubkem a Vûrou Koubkovou, oba bytem Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa na Vladislavu Vítkovou, bytem Krásn˘ Buk 79, Krásná Lípa.
Usnesení ZM ã. 08- 54/2003
ZM schvaluje dodatek ke smlouvû o budoucí
smlouvû kupní ã.2003/40/17-014, kter˘m se mûní
jméno jednoho z nájemcÛ a adresa trvalého pobytu , z dÛvodu sÀatku Jany a Ondﬁeje Va‰utov˘ch.
Usnesení ZM ã. 08- 55/2003
ZM schvaluje návrh veﬁejnoprávní smlouvy mezi
Mûstem Krásná Lípa a Obcí Doubice o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v oblasti pﬁestupkové agendy.
Usnesení ZM ã. 08- 56/2003
ZM schvaluje 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
Usnesení ZM ã. 08- 57/2003
ZM schvaluje pﬁíspûvek do DSO Tol‰tejn jako spolupodíl na zpracování PD opravy místních komunikací ve v˘‰i 11.214,- Kã .
Usnesení ZM ã. 08- 58/2003
ZM schvaluje vklad na rok 2004 do DSO Tol‰tejn na
ãinnost Agentury pro rozvoj Tol‰tejnského panství
o.p.s. ve v˘‰i 14.000,- Kã. Agentura zaji‰Èuje a rozvíjí
turistickou hru „Vandrování po Tol‰tejnském panství“ a propagaci DSO Tol‰tejn.
Usnesení ZM ã. 08- 59/2003
ZM schvaluje vklad do DSO Tol‰tejn na rok 2004 ve
v˘‰i 3,- Kã za obyvatele v celkové v˘‰i 10.600,- Kã.
Usnesení ZM ã. 08- 60/2003
ZM schvaluje úhradu spolupodílu v projektu „Spoleãné kulturní, sportovní a spoleãenské akce
v rámci pﬁeshraniãního turistického produktu Tol‰tejnské panství“ ve v˘‰i 9.900,- Kã DSO Tol‰tejn.
Usnesení ZM ã. 08- 61/2003
ZM schvaluje rámcov˘ návrh dohody o narovnání
se Stavební spoleãností RBK,a.s., která upravuje
ve‰kerá vzájemná práva a povinnosti t˘kající se jejich vzájemn˘ch nárokÛ, vypl˘vajících ze smluv
o dílo ã. 97/11/40-161 ze dne 25. 6. 1997, 96/11/23154 ze dne 23. 8. 1996, 99/11/14-165 ze dne 10. 9.

Usnesení ZM ã. 08- 63/2003
ZM schvaluje zmûnu v pﬁípravû v˘stavby 30 nájemních bytÛ v Nemocniãní ulici na byty tzv.chránûné
a schvaluje pﬁípadné podání Ïádosti o dotaci dle
Programu v˘stavby podporovan˘ch bytÛ MMR âR.
Usnesení ZM ã. 08- 64/2003
ZM schvaluje variantu 2 koncepci ﬁe‰ení III. etapy
Sportovního a rekreaãního areálu Národního parku
âeské ·v˘carsko s vyuÏitím ãásti p.p.ã. 403, k.ú.
Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení ZM ã. 08- 65/2003
ZM schvaluje pojistnou smlouvu ã.560 901487 9 na
poji‰tûní majetku mûsta Krásná Lípa se spoleãností
KOOPERATIVA poji‰Èovna, a.s. s úãinností od
12.11.2003 do 11.11.2004.
Usnesení ZM ã. 08- 66/2003
ZM schvaluje zápoãet pohledávek ã.82/2003 se
spoleãností HROT, spol. s r.o., zastoupenou p.Hrneãkem, Ole‰ko v pﬁedloÏeném znûní.
Usnesení ZM ã. 08- 67/2003
ZM schvaluje 4.rozpoãtové opatﬁení rozpoãtu
mûsta Krásná Lípa roku 2003 v celkové v˘‰i pﬁíjmÛ
a v˘dajÛ 129.592,03tis.Kã dle pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení ZM ã. 08- 68/2003
ZM povûﬁuje starostu mûsta Krásná Lípa schválením 5.rozpoãtového opatﬁení rozpoãtu mûsta
Krásná Lípa roku 2003 k 31.12.2003 s tím, Ïe toto
opatﬁení bude dodateãnû schváleno ZM.
Usnesení ZM ã. 08- 69/2003
ZM schvaluje hospodaﬁení mûsta od 1.1.2004 dle
rozpoãtového provizoria ve v˘‰i provozního rozpoãtu roku 2003 vãetnû poskytování pﬁíspûvkÛ Základní ‰kole, p.o. Krásná Lípa.
ZM schvaluje proplácení investiãních akcí mûsta
podle uzavﬁen˘ch smluv o dílo na jednotlivé stavby
– akce a skuteãného plnûní akcí.
Usnesení ZM ã. 08- 70/2003
ZM schvaluje zﬁizovací listinu org.sloÏky 0392 Sportovnû rekreaãní areál s platností k 1.1.2004.
Usnesení ZM ã. 08- 71/2003
ZM ru‰í organizaãní sloÏku 0314 ·kolství roku 2002
a 0392 Krásn˘ Buk 30 Krásná Lípa s platností
k 31.12.2003.
Usnesení ZM ã. 08- 72/2003
ZM bere na vûdomí vyjádﬁení zamûstnancÛ DD
a ÚSP v Krásné Lípû k v˘bûrovému ﬁízení na ﬁeditele
tohoto zaﬁízení a schvaluje stanovisko starosty vyjádﬁené v jeho dopise 1. námûstkovi hejtmana Ústeckého kraje Jaroslavu Foldynovi.
Usnesení ZM ã. 08- 73/2003
ZM ukládá radû mûsta zab˘vat se tûmito otázkami, které vyplynuly z diskuse ãlenÛ ZM:
Mikulá‰ Peterka – provûﬁit funkãnost veﬁejné
studny ve Wolkerovû ulici.
Josef My‰ák
– Ïádost obãanÛ o zﬁízení lávky
pod Cimrákem.
– oprava schodÛ na Varnsdor f
z ulice Na Náspu.
Jaroslav Stibor – posílit dÛraz na propagaci
Krásné Lípy v informaãních materiálech o.p.s. âeské ·v˘carsko.
Usnesení ZM ã. 08- 74/2003
ZM ukládá radû mûsta odpovûdût na tyto interpelace ãlenÛ ZM:
Miroslav Brabník – umoÏnit vyúãtování dotací mûsta
zájmov˘m organizacím podle pravidel platn˘ch na
zaãátku roku 2003.
Mgr. Hana Brabníková – vyﬁe‰it funkãnost kulturní
komise.

