
Ve ãtvrtek 19. 2. 2004 byl na 9. zasedání
Zastupitelstva mûsta Krásná Lípa pfiijat roz-
poãet mûsta na rok 2004. Rozpoãet byl se-
staven jako vyrovnan˘ - pfiíjmy i v˘daje do-
sáhnou stejné v˘‰e, tj. 119,4 mil. Kã.
Zastupitelé souãasnû schválili rozpoãet pfiís-
pûvkové organizace Základní ‰kola Krásná
Lípa pro rok 2004 ve v˘‰i 4,6 mil. Kã.

Stejnû jako v pfiede‰l˘ch letech se rozpo-
ãet ãlení na ãást provozní, investiãní a ãást
financování. V provozní ãásti se poãítá
mimo jiné s pfiíspûvkem na provoz, mzdy
a dal‰í v˘daje Z· v Krásné Lípû. Rekordní
v˘‰e dosahuje stejnû jako loni investiãní
ãást. Pokraãovat se bude v investicích fi-
nancovan˘ch z dotací i z rozpoãtu mûsta.
Z podpofien˘ch investiãních akcí nejvíce
penûz poplyne na pokraãující stavbu kana-
lizace a âOV, rekonstrukci mûstského parku
ãi úpravu kfiiÏovatky nad kulturním domem.
Vcelku vysoká rezerva bude vyuÏita na pfií-
padnû schválené akce jako je v˘stavba

Domu s peãovatelskou sluÏbou II. s 28 byto-
v˘mi jednotkami, regenerace panelového
sídli‰tû a kfiiÏovatka u radnice. Dal‰í podrob-
nosti o chystan˘ch investiãních akcích pfii-
neseme v pfií‰tím ãísle Vik˘fie. Co se t˘ká
tfietí ãásti rozpoãtu – financování, má mûsto
splaceny v‰echny pfiede‰lé pÛjãky a úvûry,
s v˘jimkou hypotéãního úvûru, poskytnu-
tého na v˘stavbu bytového domu v Ne-
mocniãní 6. Na jeho splacení je v leto‰ním
roce zapotfiebí 635 tis. Kã. 

Rozpoãet mûsta na rok 2004 se zfiejmû
je‰tû doãká úprav, vzhledem k celostátnû
pfiipravovan˘m zmûnám v sazbách ãi pfie-
rozdûlování daní vybran˘ch státem (DPH).
Jednou nepfiíli‰ pfiíznivou novinkou je
ãástka, kterou mûsto vrátí státu zpátky na
daních. Místo pÛvodních tfii a pÛl miliónu
korun to letos bude miliónÛ patnáct. O nû
se ochudí investice mûsta po zavedení 19%
danû. 

(mrk)
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Dlouhého trvání nemûl. Nûktefií z nás
mu krátkou dobu Ïivotnosti prorokovali
od samého zaloÏení, jiní naopak dûlali
v‰e proto, aby existoval co nejdéle.
JenÏe nefungoval dobfie, tak se rozpus-
til. První dûtsk˘ parlament v Krásné Lípû
se po nûkolika schÛzkách jiÏ nesejde.
Pro jedny je to potvrzení názoru, Ïe dût-
ské parlamenty jsou naprostou zbyteã-
ností. Zkrátka to nevede k niãemu.
Je zajímavé, Ïe samotní ãlenové parla-
mentu dospûli k témuÏ závûru. Îádná
zvlá‰tní zábava, pofiád se tam tak sedí
a tlachá, a navíc kaÏd˘ tlachá jen to
svoje. Jakákoli spoleãná fieã nebo
shoda v nedohlednu. Pofiád totéÏ, jen
pravidelnû docházejících ãlenÛ ãím
dál tím ménû. Zkrátka to k niãemu ne-
vedlo.
A tak jsme zase u základní otázky:
K ãemu vÛbec takov˘ dûtsk˘ parla-
ment je? âasto zapomínáme, Ïe
zhruba ãtvrtina na‰í populace jsou dûti
a mládeÏ. Mají práva, povinnosti, po-
tfieby a názory, na které je bezpochyby
vhodné brát ohled. Rozhodnû není na
místû obava z katastrofického scénáfie,
kdy dospûlí budou „skákat podle toho,
jak si dûti písknou“. Mnohem více jde
o to, nauãit se vzájemné komunikaci.
Dûti tak ãasto poznají, Ïe nestaãí jen
nûco chtít, Ïe kaÏdé „chtûní“ je spo-
jeno s urãit˘m úsilím a mnoÏstvím
práce. Nebo se nauãí, Ïe je tfieba po-
Ïadavky pfiedkládat na správn˘ch mís-
tech, aby se nûco „hnulo“. 
Krásnolipské dûti se nauãily, Ïe pokud
nejsou schopny dohodnout se spolu na
základních vûcech ohlednû ãinnosti
parlamentu, nemá smysl ho drÏet pfii Ïi-
votû. Bylo to jistû tûÏké rozhodnutí, o to
v‰ak je cennûj‰í a vzbuzuje patfiiãnou
úctu. Vûfime, Ïe tento krok pfiipraví
pÛdu pro dal‰í dûtsk˘(é) parlament(y)
v na‰em mûstû. Jedno v‰ak je jisté: Od
prvního krásnolipského dûtského parla-
mentu by se mohl uãit leckter˘ parla-
ment v této zemi. 

Tomá‰ Salov

Krásná Lípa má schválen˘ 
rozpoãet na rok 2004

V nedávné dobû projednávaly soudy nû-
kolik pfiípadÛ spojen˘ch s mûstem Krásná
Lípa. „Proã je dobré si uvedené soudní
spory pfiipomenout? Pfiípady by se mûly stát
mementem, Ïe v‰echny lákavé nabídky je
dobré si pfiedem dobfie rozmyslet,“ varuje
starosta Krásné Lípy Zbynûk Linhart. První
soudní spor se t˘kal nákupního stfiediska na
Kfiinickém námûstí, jehoÏ v˘stavbu mûsto
naplánovalo ve spolupráci se státním pod-
nikem Potraviny a âeskou spofiitelnou
v roce 1989. âást sdruÏen˘ch finanãních
prostfiedkÛ byla proinvestována v podobû
základÛ stavby a ãást materiálu se poãát-
kem 90. let vymûnila za protisluÏby. Pohle-
dávka, která od roku 1996 vyrostla díky 17%
úroku aÏ na leto‰ních 15,5 mil. Kã, postupnû
pfie‰la na firmu Christian International
Praha. Tato akciová spoleãnost mûsto
Krásná Lípa zaÏalovala. Pfiípad se uzavfiel aÏ
po sedmiletém projednávání rozhodnutím,
díky nûmuÏ si mûsto mohlo oddechnout.
Nárok Ïalobce byl zamítnut a Krásná Lípa
nemusí pohledávku zaplatit.

Otevfien˘ konec má zatím dal‰í pfiípad.
Zaãal roku 1994, kdy Krásná Lípa stejnû jako
fiada dal‰ích mûst ve ·luknovském v˘bûÏku
(napfi. Rumburk a ·luknov) pfiistoupila na
nabídku firmy ATS na stavbu kabelové tele-
vize. Mûsta se zaruãila za úvûr u Agrobanky
a moÏnosti ãerpání na úvûr. V˘sledek?
Firma ATS vybrala desítky miliónÛ korun, pe-
níze skonãily neznámo kde a kabelová tele-
vize nefunguje. Závazek je vymáhán kupo-
divu u mûst, nikoli u firmy ATS, která za
realizaci kabelové televize zodpovídala. Za-
tímco ostatní mûsta jiÏ o ãást vloÏen˘ch
prostfiedkÛ pfii‰la, v pfiípadû Krásné Lípy je
nadûje, Ïe se kauza promlãí a dluh se ne-
bude muset splatit. O jakou ãástku se
jedná? PÛvodní 4 mil. úvûr mûsta, nav˘‰en˘
o sankce a penále, by se k leto‰nímu roku
vy‰plhal na zhruba 15 mil. Kã. „Spory fie‰íme
jiÏ témûfi deset let. Kdyby jen jeden z uve-
den˘ch sporÛ dopadl v ná‰ neprospûch,
mûlo by to pro mûsto katastrofální ná-
sledky,“ dodává Z. Linhart. 

(mrk)

MnoÏství uhynul˘ch ryb pokrylo v polovinû
února hladinu rybníka Dvoják v Krásné Lípû.
Nûkteré ryby byly dokonce vyrovnány na hrázi

rybníka. Pfiíãinu jejich úhynu vidí tajemník krás-
nolipského rybáfiského svazu Vojtûch ·ulc v ne-
dostatku kyslíku. Toho se rybám nedostávalo
i pfiesto, Ïe rybáfii v nejvût‰ích mrazech na ryb-
níce vysekávaly díry do ledu. „Dvoják je chov-
n˘m rybníkem, a proto bude v˘‰e zpÛsobené
‰kody zfiejmû vysoká. Její pfiesnou v˘‰i zjistíme,
aÏ roztaje led,“ uvedl Vojtûch ·ulc. ➤

Mûsto Krásná Lípa uspûlo u soudu

V rybníce se
udusily ryby

text a foto: ·árka Pe‰ková



Mûstsk˘ hfibitov v Krásné Lípû je dÛleÏitou
souãástí infrastruktury obce, je odrazem
její historie a kaÏd˘ obãan k nûmu má
specifick˘ a blízk˘ vztah. S tímto vûdomím
je spojeno dlouhodobé úsilí o celkové vy-
lep‰ení jeho vzhledu a údrÏby, i snaha
o nápravu administrativních nedostatkÛ
z minulosti. Základním pfiedpokladem pro
zahájení fiízení o odstranûní opu‰tûn˘ch
a neudrÏovan˘ch hrobÛ, které se rozpt˘-
lenû vyskytují v areálu hfibitova, je uve-
dení zanedbané hfibitovní evidence do
pofiádku. Proto jsou obãané od minulého
roku prÛbûÏnû vyz˘váni k uzavírání no-
v˘ch nájemních smluv.

V souãasné dobû zároveÀ iniciujeme
jednání se Spolkem pfiátel Krásnolipska
a pfiípadnû dal‰ími organizacemi, které
má za cíl vytipovat neudrÏované hroby,
historicky ãi jinak hodnotné tak, aby bylo
moÏné je prozatím zachovat a v budouc-
nosti pfiípadnû opravit ãi restaurovat. Po-
dobn˘ je i zámûr s tzv. Ditrichovou hrob-
kou. V poslední dobû do‰lo k obnovení
kontaktu s pozÛstal˘mi rodiny, Ïijícími
v SRN. Z prostfiedkÛ mûsta není dnes
moÏné zajistit rekonstrukci, ani zakonzer-
vování souãasného stavu, kter˘ je dûdic-
tvím mnoha desítek let chátrání.

SoubûÏnû s nápravou administrativních
nedostatkÛ probíhají i dal‰í ãinnosti. V mi-
nul˘ch letech byla provedena oprava in-
teriérÛ i vnûj‰ku hfibitovní kaple, z vût‰í
ãásti svépomocí v rámci ãinnosti Technic-
k˘ch sluÏeb mûsta, byla opravena i stfie-
cha. TS také zhotovily adekvátní náhradu
za zcizenou vstupní bránu. Na hfibitovû
pÛsobí dlouhodobû jako správce paní
âapková, která velmi dobfie zaji‰Èuje prÛ-
bûÏnou údrÏbu. Vlivem silného podmá-
ãení do‰lo v roce 2002 ke zfiícení ãásti ob-
vodové hfibitovní zdi v jihozápadní ãásti
hfibitova. V loÀském roce bylo provedeno
navezení zeminy na pfiilehl˘ svah tak, aby
bylo moÏné v leto‰ním roce vybudovat
základy a následnû postavit zeì z pÛvod-
ního materiálu. V˘stavbu opût prove-
deme svépomocí Technick˘mi sluÏbami.

Vloni byla zároveÀ ing. Karlem Hiekem
dopracována projektová dokumentace
na obnovu hfibitovní zelenû, placená ze
státní dotace, která vychází z odborného
posouzení stavu stávající zelenû. Hlavnû li-
niová zeleÀ doprovázející hlavní hfibitovní
komunikace, tvofiená lípami, se nachází
v nedobrém stavu, z vût‰í ãásti havarijním. 

Vût‰ina stromÛ má velké kmenové du-
tiny, po‰kozené kofienové nábûhy a silnû
po‰kozené kosterní vûtve. Koruny jsou vli-
vem kdysi provádûn˘ch ofiezÛ velmi ne-
stabilní a hrozí jejich tûÏko pfiedvídatelné
zfiícení. Pfiíãinou tohoto stavu je pfiedev‰ím
zanedbaná a neodborná údrÏba, ze-

jména opakovan˘ zmlazovací fiez. Mûkké
dfievo lip není schopné dlouhodobû odo-
lávat pfiímému povûtrnostnímu vlivu
a v místech proveden˘ch fiezÛ postupnû
docházelo k zatékání vody. Rostlinná ple-
tiva se vlivem hnilob zpÛsoben˘ch dfievo-
kazn˘mi houbami zaãala rozkládat a vy-
tváfiely se dutiny. ZároveÀ docházelo
i k mechanickému po‰kozování, kdy zaté-
kající a zamrzající voda trhala dutiny
a kmeny. DÛsledky jsou patrné na vût‰inû
jedincÛ a celá skupina stromÛ je nejen
neperspektivní, ale i nebezpeãná.

Po vypracování odborn˘ch posudkÛ,
poãínaje Správou CHKO LuÏické hory
a Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âR
konãe, se mûstu Krásná Lípa v lednu leto‰-
ního roku podafiilo získat finanãní podporu
ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí. Fi-
nanãní prostfiedky ve v˘‰i témûfi 600 tis. Kã
jsou urãeny na kompletní obnovu hfibi-
tovní zelenû, která je rozvrÏena na dva
roky. Nutné pokácení 90 kusÛ nemocn˘ch
a nevhodnou údrÏbou po‰kozen˘ch lip je
rozvrÏeno do dvou etap. 

Práce probûhnou na celkové rozloze
1,24 ha. Celkem bude vysazeno témûfi 1
000 nov˘ch kefiÛ, plnû budou nahrazeny
vykácené lípy. Sázeny budou takové
druhy stromÛ, které jsou sv˘m rÛstem
vhodnûj‰í do omezeného prostoru tak,
aby jiÏ v budoucnu nemuselo docházet
k silnému zmlazování. Stávající hfibitovní
plochy budou zelení rozãlenûny a zv˘‰í se
tak pocit intimity a soukromí. Bude vytvo-
fieno i nûkolik odpoãinkov˘ch zákoutí,
osazeny laviãky a upraveny komunikace.
Rekonstrukce bude probíhat postupnû
a toto dvouleté období si ze strany ob-
ãanÛ vyÏádá i urãité pochopení a tole-
ranci k probíhajícím ãinnostem. Snahou
v‰ech zúãastnûn˘ch je vytvofiit na hfibi-
tovû dÛstojné a moderní dobû odpovída-
jící prostfiedí.

strana 2 27. února 2004

Mûstsk˘ hfibitov v Krásné Lípû 
v roce 2004

Dûkuji Ladislavu Gre‰lovi (1. místopfied-
seda), kter˘ aktivnû pracoval v Parla-
mentu dûtí a mládeÏe mûsta Krásná
Lípa (PDM). Dal‰í dík patfií Janu Novákovi
(tiskov˘ mluvãí), kter˘ se spolupodílel na
fiízení PDM, dal‰ím ãlenÛm i místosta-
rostce Hanû Volfové, která dûtskému
parlamentu vûnovala svÛj ãas. 

Milo‰ Nguyen, odstupující pfiedseda
PDM mûsta Krásná Lípa

Nabídka

Geomorfologické útvary Labsk˘ch pís-
kovcÛ se rozprostírají nejen na území Národní
parku âeské ·v˘carsko a CHKO Labské pís-
kovce, n˘brÏ i nûmeckého národního parku
Sächsische Schweiz a LSG Elbsandsteinge-
birge, ãímÏ se vytvofiilo pomûrnû ucelené
a v Evropû jedineãné chránûné území. Vyt-
vofiením vût‰ích celkÛ se pfiipravily lep‰í pod-
mínky pro naplnûní smyslu chránûného
území, kter˘m je mimo jiné zachování pfiírod-
ního ãi pfiírodû blízkého stavu. 

Vzhledem k prolínání náv‰tûvníkÛ je pro
dobré fungování managementu svûfieného
území nutno zajistit komunikaci i s pfiípadn˘mi
náv‰tûvníky z druhé strany hranice. Zku‰enost
z minul˘ch let ukázala, Ïe nûktefií náv‰tûvníci
za Saska pfiedpokládají, Ïe v NP âeské ·v˘-
carsko platí stejná pravidla jako u nich
doma. Pravidla pro náv‰tûvníky se v‰ak v nû-
kter˘ch momentech li‰í. Jedná se mimo jiné
o horolezeckou ãinnost v 1. zónû, stezkách
k horolezeck˘m objektÛm, hromadné akce
apod. Dosud neúspû‰nû jsme se snaÏili navá-
zat kontakty s pfiedstaviteli nûkter˘ch nû-
meck˘ch organizací. Proto jsme nyní velmi
pfiivítali nûkolik impulsÛ z nûmecké strany,
které tentokrát patrnû znamenají obrat
v celé záleÏitosti. Zástupci nûkter˘ch spolkÛ
zaji‰Èujících volnoãasové aktivity a sdruÏující
turisty a horolezce, pozvali zástupce Správy
NP âeské ·v˘carsko na svá jednání. V jejich
rámci probûhnou i moderované diskuse, kte-
r˘ch se zúãastní i zástupci Správy NP Saské
·v˘carsko. Pfiedpokládáme, Ïe tato setkání
nastartují pravidelnou spolupráci uÏiteãnou
pro v‰echny zúãastnûné strany. 

Antonín Votápek, 
Správa NP âeské ·v˘carsko

Pozvání od 
nûmeck˘ch 

horolezcÛ a turistÛ

Ukázka neodbornû o‰etfieného stromu 

Jan Koláfi

Na Mûstském úfiadû v Krásné Lípû je
moÏné zdarma získat katastrální
mapy:

a) Vlãí Hora, Zahrady, Dlouh˘ DÛl,
Krásn˘ Buk, SnûÏná (Dlouh˘ DÛl
a Krásn˘ Buk - pouze ãást)

b) Doubice, Kyjov, Kamenná Horka,
Hely, Dlouh˘ DÛl, Krásn˘ Buk (Dlouh˘
DÛl a Krásn˘ Buk - pouze ãást)

Zájemci, hlaste se na Mûstském
úfiadû v Krásné Lípû, kanceláfi ã. 8
(Jana Va‰utová).
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Rada mûsta 12. 2. 2004 schválila
podmínky pro pfiiznání pfiíspûvku
mûsta na rekonstrukci stfiech, fasád
a oplocení. O pfiíspûvek si mÛÏe poÏá-
dat do 15. 3. 2004 kaÏd˘ obãan Krásné
Lípy vlastnící dÛm k trvalému bydlení
na území mûsta Krásná Lípa. Pravidla
pro získání pfiíspûvku jsou zvefiejnûna
na nástûnkách MûÚ. Pfied zahájením
oprav musí stávající stav zhlédnout
a posoudit pfiíslu‰ná komise. Formuláfie
Ïádosti o zafiazení mezi uchazeãe
o pfiíspûvky si mÛÏete vyzvednout na
odboru v˘stavby a Ïivotního prostfiedí
Mûstského úfiadu v Krásné Lípû – kanc.
ã. 5 (Zuzana Mausová). 

V lednu 2004 bylo v Krásné Lípû bez
práce 395 evidovan˘ch uchazeãÛ
o zamûstnání, to je 22,94 % z ekono-
micky aktivních obyvatel. V porovnání
s prosincem 2003 do‰lo k nárÛstu 
o 2,33 %.

V pondûlí 9. 2. 2004 probûhl první
svoz PET lahví z velkoobjemov˘ch ru-
kávcÛ nainstalovan˘ch v panelov˘ch
domech v Krásné Lípû. Za období 
20. 12. 2003 aÏ 9. 2. 2004 byly k recyk-
laci odvezeny ãtyfii plné rukávce 
PET lahví.

V dobû jarních prázdnin, od 8. do 12. 3. 2004 bude T-klub mimofiádnû otevfien
i v pondûlí a v úter˘ od 14.00 do19.00 hod. Po cel˘ bfiezen je vyhlá‰ena soutûÏ
o Nejlep‰í v˘tvarn˘ návrh interiéru T-klubu, uzávûrka soutûÏe je 31.3. 2004, vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ probûhne v prÛbûhu mûsíce dubna. Dal‰í novinkou T-klubu je moÏ-
nost získání karet, které umoÏÀují vyuÏívání v‰ech her a sluÏeb v klubu zcela
zdarma – pouze za urãit˘ poãet odpracovan˘ch hodin. DrÏitelé zlat˘ch karet 
T-klubu, ktefií dostávají ke kartám volnou vstupenku do kina, mají nyní také moÏ-
nost bezplatné náv‰tûvy rumburského bazénu. Toto dal‰í zv˘hodnûní mÛÏe T-klub
nabídnout díky krásnolipské firmû OCELOT a jejímu majiteli, panu ing. Pe‰kovi,
kter˘ nám poskytl ‰tûdr˘ sponzorsk˘ dar. Dûkujeme a dûkujeme také firmû
PHARMING Zahrady za bezplatné poskytnutí topiva do klubu. Jan Fiala

Tip ,,téãka“
Odpracuj si pût hodin a má‰ cel˘ mû-

síc zdarma: lezeckou stûnu, stolní fot-
bal, ‰ipky, kuleãník, stolní tenis, stolní
hry a ve‰keré vybavení klubu. K tomu
jako bonus dostane‰ vstupenku do kina
a dvakrát do mûsíce mÛÏe‰ zadarmo
do plaveckého bazénu v Rumburku.
Valent˘nská akce T-klubu - krmení 
zvífiátek na Kamenné Horce. ➤

Mûsto Krásná Lípa pofiádá v sobotu 28. 2.
2004 v kulturním domû 1. roãník oblastního
kola soutûÏe dûtsk˘ch zpûvákÛ „Zpûváãek
Tol‰tejnského panství“. Zaãátek je v 15.00
hod. SoutûÏ je urãena dûtem ve vûku 10-15
let ze základních a zvlá‰tních ‰kol z území
Tol‰tejnského panství, které zpívají ãeské,
moravské a slezské lidové písnû. Jubilejní X.
celostátní pfiehlídka ZpûváãkÛ se uskuteãní
14.-15. 4. 2004 ve Velk˘ch Losinách. 

V sobotu 28. 2. 2004 se mÛÏete tû‰it na
akci „Hvûzdy a lyÏníci“. Na Kopeckého ko-
pec v Horním PodluÏí má od 11.00 hod zaví-
tat nejen Daniel HÛlka ale i fiada dal‰ích
osobností, které budou zdolávat nástrahy
slalomové trati. SoutûÏit budou nejen
hvûzdy ale i dûti z dûtsk˘ch domovÛ
v âeské Kamenici a Lipové. Nejúspû‰nûj‰í
dûtsk˘ domov získá hlavní cenu – poãítaã.
V prÛbûhu dne budou k vidûní hudební vy-

stoupení a doprovodné soutûÏe o zajímavé
ceny. 

Klub ãesk˘ch turistÛ v Krásné Lípû vás zve
na pfiedná‰ku Natalie Belisové „Zpracování
smoly v âeském ·v˘carsku a Labsk˘ch pís-
kovcích“. Vyprávûní doplní promítání roz-
sáhlého obrazového materiálu. Zájemci
o dosud nepfiíli‰ známé historické téma se
napfi. dozví, jak se smola zpracovávala
a jaké smolné produkty se z ní vyrábûly.
Pfiedná‰ka se uskuteãní v úter˘ 2. 3. 2004, od
16.00 hod v kulturním domû v Krásné Lípû. 

Na sobotu 6. 3. 2004 je naplánován kon-
cert váÏné hudby. V obfiadní síni Mûstského
úfiadu v Krásné Lípû od 18.00 hod na kontra-
bas zahraje Michael Má‰a a básnû zareci-
tuje Petr Koubek. Vstupné je 35 Kã. 

Oddíl kopané Krásná Lípa pofiádá v sobotu
13. 3. 2004 SPORTOVNÍ KARNEVAL. V kultur-
ním domû od 20.00 hod bude hrát skupina
Igriff z Karlov˘ch VarÛ. Vstupné je 50 Kã.

6. 3. sobota, 14.00 - turnaj ve stolním
tenisu (pfiihlá‰ky do 5. 3., startovné 
5,-Kã)
7. 3. nedûle - uãíme se stolní fotbal
(stolní fotbal po cel˘ den zdarma)
8. 3. pondûlí - prázdninov˘ dárek 
T-klubu – v‰echny hry zdarma!
9. 3. úter˘, 14.00 - „Hon na fotku“ (pro-
cházka s focením Krásné Lípy, pfii-
hlá‰ky do 8. 3.) 
10. 3. stfieda - soutûÏ o nejhezãí obrá-
zek na téma: Jarní pfiíroda (pastelky
s sebou) 
11. 3. ãtvrtek - uãíme se ‰ipky (elektro-
nické ‰ipky po cel˘ den zdarma)

Zkrátka

Novinky T-klubu

Pondûlí 1. 3. 2004 Druhá strana postele od 18.00 hod.
Nûkdy nelítostná hra vyÏaduje trochu podvádûní. SvûÏí komedie natoãená ve stylu muzi-
kálÛ, jako jsou u nás „Rebelove“ nebo „Starci na chmelu“. 104 min. Vhodn˘ od 12 let.
Vstupné 50 Kã.
Stfieda 3. 3. 2004 Mazan˘ Filip od 18.00 hod.

Tomá‰ Hanák coby ‰armantní tvrìák Phil Marlowe vzdoruje zlotfiil˘m úkladÛm Oldfiicha
Kaisera i Ïhav˘m pÛvabÛm Vilmy Cibulkové. âeská parodie na romány Raymonda
Chandlera. 90 min. Vhodn˘ od 12 let. Vstupné 50 Kã.
Pondûlí 8. 3. 2004 Kdysi dávno v Mexiku od 18.00 hod.

Mstitel Antonio Banderas s kytarou vraÏdí a vzpomíná… ReÏisér Rodriguez potfietí hrábl
do strun tortilla-westernu. 102 min. MládeÏi pfiístupno. Prázdninové vstupné – dûti 30 Kã,
dospûlí 50 Kã. 
Stfieda 10. 3. 2004 Master & Commander : odvrácená strana svûta od 18.00 hod.

NeohroÏen˘ a elegantní dobrodruh Russel Crowe se tuÏí na kapitánském mÛstku v ná-
mofiním historickém velkofilmu z dob napoleonsk˘ch válek. 132 min. Vhodn˘ od 12 let.
Prázdninové vstupné – mládeÏ 40 Kã, dospûlí 60 Kã.

Kino Krásná Lípa – B¤EZEN 2004

Pozvánky

Plán akcí T-klubu
na bfiezen 2004

Ohlédnutí za masopustní zabijaãkou



S pfiíchodem nového roku jsme na v˘-
roãní schÛzi krásnolipského volejbalo-
vého oddílu zhodnotili rok uplynul˘,
vãetnû v˘sledkÛ podzimní ãásti okresního
pfieboru Ïen i muÏÛ. Sezóna zaãala v˘-
bornû zejména pro druÏstvo muÏÛ, které
si i nadále drÏí post favorita. Tentokrát byli
pod vedením J. Chudoby ml. na prvním
místû s pfiedstihem ‰esti bodÛ. V˘sledek
je o to úctyhodnûj‰í, Ïe v souãasné dobû
je sestava muÏÛ ménû poãetná neÏ se-
stava Ïen. T˘m muÏÛ ve sloÏení: J. Pod-
horsk˘, S. Bolek, T. Jakl, K. Krãmáfi, J. Dro-
beãek, S. Kebort, L. Homolka a J. Krãek
bude v nejbliÏ‰í dobû posílen z fiad doro-
stu. Îeny po zmûnách v sestavû obnove-
ného t˘mu se s vervou pustily do soutûÏe
s pfiedsevzetím opustit pátou pozici a za-
mífiit v˘‰. Pfii obsazení pfieboru celkem se-
dmi druÏstvy to byl docela troufal˘ úkol,
ale na‰e volejbalistky mûly vÏdy povûst
obávaného protivníka a tu je tfieba jim
vrátit. âekaly na nás t˘my Rumburku,
Dûãína, âeské Kamenice, Mikulá‰ovic,
Dolní Poustevny a ·luknova. Hned na za-
ãátku jsme se utkaly se dvûma nejtûÏ‰ími
soupefii – ·luknovem a âeskou Kamenicí.
Pfiesto, Ïe jsme bojovaly, ze ãtyfi zápasÛ
sehran˘ch s obûma druÏstvy jsme od-
cházely tfiikrát poraÏeny. V dal‰ích kolech
jsme jiÏ nenechaly nikoho na pochy-
bách, Ïe svÛj „comeback“ myslíme
váÏnû. V˘sledkem podzimní ãásti je tfietí
místo, které pro nás znamená úspûch
a povzbuzení do dal‰í hry. VÏdyÈ rozdíl
mezi prvním a tfietím místem ãinil pouze
dva body! A soupiska Ïen? Základní kádr

v podobû: V. Vodiãková, P.Le‰ová, J. RÛ-
Ïiãková, R. Michlíková, Z. Churáãková, V.
Povolná, D. Koubská, L. Koubková, D. Le-
hoczká, D. Holubová, se téÏ rozroste
o nûkteré nováãky.

Trochu s lítostí nûkdy pozorujeme zá-
zemí, které jednotliv˘m druÏstvÛm ve
sv˘ch mûstech poskytují vût‰í firmy, v po-
dobû sponzorského zaji‰tûní, dresÛ, po-
mÛcek atd. Také bychom rádi hrdû nosili
na dresech nejen oznaãení mûsta, které
reprezentujeme, ale i sponzorÛ, jeÏ by
nad námi drÏeli ochrannou ruku… Od-
mûnou by jim byla vzorná reprezentace
a dobré v˘sledky.

Kromû ohlédnutí za soutûÏí byla nejdÛ-
leÏitûj‰ím bodem programu schÛze volba
nového pfiedsedy oddílu,neboÈ Eva Stra-
ková ze své funkce odstoupila. Vût‰inou
hlasÛ byl zvolen Jifií Podhorsk˘. Paní Stra-
ková se rozlouãila a podûkovala sv˘m
dlouholet˘m spolupracovníkÛm, ke kte-
r˘m patfií p. FroÀková, p. Caklová, p. Ho-
molka a S. Bolek st. Na jednání schÛze
byla pfiítomna i místostarostka Hana Vol-
fová, aby nám dala nahlédnout do bu-
doucího v˘voje pravidel pfii uÏívání no-
v˘ch kurtÛ. Mûsto nám vytvofiilo dobré
podmínky k provozování aktivního sportu
a hledá dal‰í cesty, jak na‰e sportovi‰tû
je‰tû zvelebit. Za to patfií ná‰ dík a slib, Ïe
si na‰e nové sportovní zázemí budeme
udrÏovat v pofiádku. Jednou z prvních
akcí na kurtech bude v kvûtnu jiÏ 35. roã-
ník „Poháru osvobození“. 

Za oddíl volejbalu D. Lehoczká

Není vÏdy jednoduché vzdát se nûãeho,
co máme z celého srdce rádi a o to tûÏ‰í,
kdyÏ nás to „nûco“ provází vût‰inou Ïi-
vota. V dne‰ním uspûchaném svûtû se
je‰tû najde pár lidí, ktefií se vûnují sv˘m zá-
libám opravdovû a obûtavû i v zájmu
druh˘ch. Jedním z takov˘ch lidí je i Eva
Straková – dlouholetá pfiedsedkynû od-
dílu volejbalu v Krásné Lípû. V leto‰ním
roce se Eva rozhodla svou aktivní ãinnost
ve vedení oddílu ze zdravotních dÛvodÛ
ukonãit. Nám zbyl nelehk˘ úkol – vyslovit
díky ãlovûku, kter˘ pro ten „ná‰“ volejbal
udûlal mnohé dobré. Budeme se snaÏit,
aby úroveÀ tohoto sportu, tak, jak ji Eva
po léta udrÏovala, neklesla, naopak
chceme, aby turnaje, jeÏ organizaãnû za-
ji‰Èovala, nepfiestaly mít povûst hojnû ob-
sazovan˘ch a poveden˘ch sportovních
událostí. Také turnaj „Veteránek“, kter˘ zís-
kal peãeÈ oblíbeného klání a jehoÏ iniciá-

torkou a zakladatelkou byla právû Eva,
bude ve své tradici pokraãovat.

Eva bude i nadále pro nás skalní volej-
balistkou, vûfiíme, Ïe nás bude doprová-
zet na na‰ich sportovních akcích, kde její
rady a povzbuzení budou pro nás mít
vÏdy velkou váhu jako slova ãlovûka, kte-
rého si velmi váÏíme.

Oficiálnû se s Evou rozlouãíme na krás-
nolipském turnaji „Femina –
turnaj Ïen v odbíjené“ v so-
botu 6. 3. 2004, ale uÏ nyní
bychom chtûli vyjádfiit to,
na co slova nûkdy nestaãí -
Evo, dûkujeme!

Oddíl volejbalu
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Volejbal v Krásné Lípû

Podûkování

Dfiina se 
vyplatila

Inzerce

31. 1. a 1. 2. 2004 se v Liberci, ve spor-
tovní hale Lokomotivy konalo mistrovství li-
berecké oblasti v zápase fieckofiímském
a volném stylu ÏákÛ, kadetÛ, juniorÛ a seni-
orÛ. Po dvou letech tréninkové dfiiny se na
vrcholné soutûÏi – oblastním mistrovství
pfiedstavili i dva juniofii a ãtyfii seniofii
z Krásné Lípy. Nejen, Ïe nezklamali, ale na-
opak byli pfiíjemn˘m pfiekvapením. Nejvût-
‰ím sbûratelem zlat˘ch medailí byl Martin
Kovafiík. Celkem 4x zlato. Ve své hmotnosti
do 55 kg nemûl jak v juniorské soutûÏi, tak
i mezi seniory soupefie. Bez boje tudíÏ získal
mistrovské tituly jak v zápase fieckofiímském
tak i ve volném stylu. Toto ‰tûstí nemûli na‰i
dal‰í tfii zápasníci. Ti se museli o své umís-
tûní a medaile skuteãnû poprat.

RovnûÏ Ïáci, ktefií se tohoto mistrovství zú-
ãastnili, si nevedli ‰patnû a v‰ichni ãtyfii vy-
bojovali postup na mistrovství republiky.
Velice dobfie si vedl Va‰ek Leso. Pfiesto, Ïe
je roãník 1994 – mlad‰í Ïák, nenechává ni-
koho na pochybách, Ïe se umí vypofiádat
i s mnohem star‰ími zápasníky. Velk˘m ne-
dostatkem bylo, Ïe celá fiada Ïákovsk˘ch
adeptÛ tohoto sportu z na‰eho mûsta se
tohoto mistrovství nezúãastnila. Nemoc?
Strach?

Juniofii styl fi.fi. v.s.
55 kg zlato zlato Kovafiík Martin
74 kg stfiíbrozlato Malina Petr
Seniofii
55 kg zlato zlato Kovafiík Martin
74 kg stfiíbrostfiíbroMalina Petr
84 kg bronz bronz RÛÏiãka Petr
96 kg 4.místo bronz VomÏil Petr
Umístûní ÏákÛ styl fi.fi. v.s.
32 kg stfiíbrozlato Leso Václav
35 kg 5. místo stfiíbroÎitník Zbynûk
35 kg 4. místo bronz Ruszo Jan
40 kg stfiíbrobronz Sivák Michal
Pfiejeme si, aby nûjakou tu medaili

chlapci pfiivezli i z mistrovství âeské repub-
liky.

oddíl TJ zápas fiecko-fiímsk˘

Pronajmeme kompletnû zafiízen˘ Gril bar 
s terasou na Tokáni
kapacita: 22 + 40 míst
termín : 1. 4 –30. 9. 2004 
otevírací doba: max. 9.00 – 23.00 hod
nájem: 8 000,- Kã/mûsíc
moÏnost levného ubytování
uvítáme: ãásteãnou znalost NJ, vlastní auto, byd-
li‰tû v blízkosti Tokánû
tel.: 736 605 650

Děkujeme Evě Strakové
za dlouhodobé a ús-
pěšné vedení oddílu od-
bíjené. 

Hana Volfová
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doc. MUDr. Ludmile Vyhnánkové, bytem Praha
5, JeÏovská 11/116 a doporuãuje schválit pro-
dej pouze celé p.p.ã. 672 o v˘mûfie 1769 m2,
k.ú. Kyjov za úãelem zfiízení zahrady za cenu
50,- Kã/m2 doc. MUDr. Ludmile Vyhnánkové,
bytem Praha 5, JeÏovská 11/116. Kupující
uhradí ve‰keré náklady s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 29 - 11
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 2031/1 o v˘mûfie cca 230 m2 a ãásti
p.p.ã. 1675/4 o v˘mûfie cca 80 m2, k.ú. Krásná
Lípa Bohumile Maturové, bytem Praha 4 - Bra-
ník, Ke Krãi 23/1046 do doby dokonãení digita-
lizace map v k.ú. Krásná Lípa.

Usnesení RM ã. 29 - 12
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
613/1 o v˘mûfie cca 1200 m2, k.ú. Kyjov za úãe-
lem zfiízení zahrady Katefiinû Krylové a Pavlu
Krylovi, oba bytem Praha 6, Terronská 45 za
cenu 
20,-Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní
v˘mûru 70,- Kã. Geometrick˘ plán bude vypra-
cován za úãasti pracovníkÛ odboru v˘stavby
a ÎP a schválen odborem v˘stavby a ÎP. Kupu-
jící uhradí ve‰keré náklady s prodejem spo-
jené.

Usnesení RM ã. 29 - 13
RM doporuãuje ZM schválit prodej zb˘vající
ãásti p.p.ã. 613/1, k.ú. Kyjov za úãelem podni-
kání Miroslavu Faflákovi, bytem Krásná Lípa,
Kyjov 3 za cenu 70,- Kã/m2. Geometrick˘ plán
bude vypracován za úãasti pracovníkÛ od-
boru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘-
stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 29 - 14
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 1585
o v˘mûfie 593 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem
zfiízení zahrady Dagmar Molnárové, bytem
Krásná Lípa, Fibichovo údolí 894/37 za cenu 
20,- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 29 - 15
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 1586 o v˘mûfie cca 500 m2, k.ú. Krásná
Lípa Dagmar Molnárové, bytem Krásná Lípa,
Fibichovo údolí 894/37 z dÛvodu prodeje ji-
nému zájemci.

Usnesení RM ã. 29 - 16
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 865/3
o v˘mûfie 1610 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem
zfiízení zahrady AlÏbûtû a Karlu âechov˘m, by-
tem Krásná Lípa, Varnsdorfská 85 za cenu 
20,- Kã/m2 do základní v˘mûry a nad základní
v˘mûru 35,- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré ná-
klady s prodejem spojené.

2. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 29 - 17
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout poze-
mek:
p.p.ã. 1297 (ãást) 400 m2 k.ú. Krásná Lípa

Usnesení RM ã. 29 - 18
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 94 o v˘mûfie
1349 m2, k.ú. Vlãí Hora za úãelem pûstování
vodních rostlin PaedDr. ZbyÀku ·edivému, No-
bilis Tilia, Vlãí Hora 147 za cenu podle § 9 odst.
4 C5 Postupu ve vûci prodeje a uÏívání nemo-
vitostí ve vlastnictví Mûsta Krásná Lípa. RM
ukládá odboru v˘stavby a ÎP vypracovat
smlouvu o dlouhodobém pronájmu nebo pro-
deji p.p.ã. 53/6 a p.p.ã. 94, v‰e k.ú. Vlãí Hora
a to za úãasti nájemce.

3. Prodej, pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 29 - 19

RM doporuãuje ZM schválit pronájem a ná-
sledn˘ prodej p.p.ã. 186/1 o v˘mûfie 1352
a p.p.ã. 186/2 o v˘mûfie 370 m2, k.ú. Vlãí Hora
Petru Andrlovi, bytem Krásná Lípa, Vlãí Hora
130 za tûchto podmínek:
1. prodej uveden˘ch pozemkÛ je podmínûn
odkoupením objektu ãp. 8, Vlãí Hora 
2. budoucí kupní cena ve v˘‰i 56.910,- Kã (20,-
Kã/m2 do základní v˘mûry, nad základní v˘-
mûru 35,- Kã/m2) bude uhrazena pfii podpisu
smlouvy o smlouvû budoucí kupní s termínem
plnûní do 31. 12. 2011 
3. kupující uhradí ve‰keré náklady s prodejem
spojené

4. Park u Zámeãku
Usnesení RM ã. 29 - 20
RM se seznámila s dopisy firmy Kámen a ztvár-
nûní, s. r. o., Krásná Lípa ve vûci problematiky
plnûní podmínek kupní smlouvy objektu „Zá-
meãek“ i na ní navazující smlouvy o budoucí
smlouvû kupní na pozemek p.p.ã. 403/1 k.ú.
Krásná Lípa a nedoporuãuje ZM provádût
zmûny tûchto smluv dle návrhÛ firmy, protoÏe
uvádûné dÛvody jsou neopodstatnûné. 
Do dne‰ního dne firma nesplnila dohodnuté
podmínky a smlouva o budoucí smlouvû kupní
i smlouva o nájmu, t˘kající se pfiedmûtného
pozemku, skonãila k 31. 1. 2004. 
RM doporuãuje ZM na prodej ãásti p.p.ã. 403,
k.ú. Krásná Lípa proto uzavfiít novou smlouvu
o budoucí smlouvû kupní i smlouvu o nájmu
dle pfiedloÏen˘ch podmínek.

5. Byty
Usnesení RM ã. 29 - 21
RM doporuãuje ZM schválit pfiechod práv a zá-
vazkÛ vypl˘vajících ze smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy ã. 2000/40/13-318 na byt
ã. 22 v objektu Nemocniãní 1149/12a, mezi
Mûstem Krásná Lípa a Olhou Sazamovou
a Martinem Sazamou oba bytem Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa na Darinu Bajzovou
a Jána Bajzu oba bytem Pod ·kolou 247/11, Te-
plice - Prosetice.

Usnesení RM ã. 29 - 22
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã.
2000/25/13-296 na byt ã. 22, Nemocniãní
1149/12a, uzavfiené s Olhou Sazamovou a Mar-
tinem Sazamou oba bytem Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa, za podmínky splnûní
ustanovení ãl.7 odst. 2 smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy 
a schválení ZM.

Usnesení RM ã. 29 - 23
RM schvaluje pronájem bytu ã. 22, Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa, Darinû Bajzové a Jánu
Bajzovi oba bytem Pod ‰kolou 247/11, Teplice -
Prosetice, za podmínky schválení pfievodu práv 
a závazkÛ ZM Krásná Lípa.

III. RÒZNÉ
1. Roãní zpráva o v˘sledcích finanãních kontrol
za rok 2003
Usnesení RM ã. 29 - 24
RM doporuãuje ZM schválit Roãní zprávu Mûsta
Krásné Lípy o v˘sledcích finanãních kontrol za
rok 2003 v pfiedloÏeném znûní.

2. Vnitfiní pfiedpisy Z· Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 29 - 25
RM ukládá fieditelce pfiíspûvkové organizace
Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín vypra-
covat Obûh úãetních dokladÛ, Harmonogram
inventarizace majetku pro rok 2004 s uvedením
termínu inventarizace a ãlenÛ inventarizaãní
komise, z nichÏ jeden ãlen bude zástupce
mûsta Krásná Lípa a Postup úãtování nákladÛ
z hlavní ãinnosti do vedlej‰í ãinnosti a pfiedloÏit
ke schválení v termínu do 31. 5. 2004.

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Roãní odpisov˘ plán pro rok 2004
Usnesení RM ã. 29 - 01
RM doporuãuje ZM schválit roãní odpisov˘
plán pro rok 2004 pfiíspûvkové organizace Zá-
kladní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín s úãin-
ností od 1. 1. 2004 v pfiedloÏeném znûní.

2. Jmenování vedoucího odboru MûÚ – správa
majetku mûsta
Usnesení RM ã. 29 - 02
RM jmenuje, na návrh tajemníka MûÚ, vedou-
cím odboru MûÚ – správa majetku mûsta
Karla Homolku, bytem Nemocniãní 1149/12a,
Krásná Lípa.

3. Návrh rozpoãtu Z· Krásná Lípa na rok 2004
Usnesení RM ã. 29 - 03
RM doporuãuje ZM schválit rozpoãet pfiíspûv-
kové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa,
okres Dûãín na rok 2004 dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

4. Podpora projektu Phare
Usnesení RM ã. 29 - 04
RM bere na vûdomí schválení podpory
v rámci projektu Phare 2003 - Absorpãní kapa-
cita na akci „Centrum âeského ·v˘carska“
a schvaluje uzavfiení memoranda o pfiípravû
projektu a závazky v procesu pfiípravy.

II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 29 - 05
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p.p.ã. 53/2 916 m2 k.ú. Kyjov

Usnesení RM ã. 29 - 06
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
2290 o v˘mûfie 171 m2 a p.p.ã. 2291/1 o v˘-
mûfie 401 m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa za úãelem
zfiízení zahrady Petru a Vendulce Du‰kov˘m,
bytem Krásná Lípa, El, Krásnohorské 4 z dÛ-
vodu zachování pozemkÛ pro potfieby mûsta.

Usnesení RM ã. 29 - 07
RM doporuãuje ZM schválit prodej ãásti p.p.ã.
74/1 o v˘mûfie cca 300 m2, k.ú. Vlãí Hora za
úãelem zfiízení zahrady Ing. Oldfiichu a MUDr.
Hedvice Hozákov˘m, bytem Praha 5, U KfiíÏe
26/633 za cenu 100,- Kã/m2. Geometrick˘ plán
bude vypracován za úãasti pracovníkÛ od-
boru v˘stavby a ÎP a schválen odborem v˘-
stavby a ÎP. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 29 - 08
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 258/1 a ãásti p.p.ã. 258/2, v‰e k.ú.
Krásná Lípa Tomá‰i Hejdukovi, bytem Krásná
Lípa, Bendlova 9 z dÛvodu zachování po-
zemkÛ pro potfieby mûsta (cyklostezka, kanali-
zace).

Usnesení RM ã. 29 - 09
RM doporuãuje ZM schválit prodej p.p.ã. 2231
o v˘mûfie 484 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem
zfiízení zahrady Jifiímu a Hanû Schindlerov˘m,
bytem Jablonec n. N., Kokonínská 27 za cenu 
25,- Kã/m2. Kupující uhradí ve‰keré náklady
s prodejem spojené.

Usnesení RM ã. 29 - 10
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 672 o v˘mûfie cca 200 m2, k.ú. Kyjov

USNESENÍ
ze 29. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konanáho dne 

12. února 2004



3. Hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2003 Z· Krásná
Lípa
Usnesení RM ã. 29 - 26
RM doporuãuje ZM schválit hospodáfisk˘ v˘-
sledek pfiíspûvkové organizace Základní ‰kola
Krásná Lípa, okres Dûãín za rok 2003 v cel-
kové v˘‰i 512.358,09Kã /z hlavní ãinnosti
219.121,41Kã a z vedlej‰í ãinnosti
293.236,68Kã/ a schválit odvod do fondu od-
mûn ve v˘‰i 20% hospodáfiského v˘sledku po
zdanûní a zbylou ãást hospodáfiského v˘-
sledku po zdanûní do rezervního fondu.

4. Pfiedání pohledávek
Usnesení RM ã. 29 - 27
RM schvaluje pfiedání vymáhání pohledávek
mûsta Krásná Lípa v pfiedloÏeném znûní k vy-
moÏení spoleãnosti PROFI-CZ, spol. s r.o., za-
stoupené jednatelem Josefem StaÀkem, Blo-
vice. 

5. Finanãní v˘bor
Usnesení RM ã. 29 - 28
RM doporuãuje ZM, aby uloÏilo finanãnímu
v˘boru provedení tûchto kontrol:
1.) Evidence poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyu-
Ïívání a
odstraÀování komunálních odpadÛ na území
mûsta Krásná Lípa
2.) Pfiíprava OZV o místních poplatcích 

6. Kontrolní v˘bor
Usnesení RM ã. 29 - 29
RM doporuãuje ZM, aby uloÏila kontrolnímu
v˘boru provedení kontroly odvádûní místních
poplatkÛ.

7. âlenské pfiíspûvky za rok 2004
Usnesení RM ã. 29 - 30
RM doporuãuje ZM schválit ãlenské pfiíspûvky
na rok 2004 do:
Euroregionu NISA   3,- Kã na obyvatele
Euroregion LABE   2,50 Kã na obyvatele 
SdruÏení pro rozvoj ·luknovska   3,50 Kã na
obyvatele.

8. Pfiípadné závazky k Agrobance
Usnesení RM ã. 29 - 31
RM bere na vûdomí zprávu od Agrobanky
Praha,a.s., v likvidaci, o postoupení pohle-
dávky za dluÏníkem ATS,s.r.o., Praha (kabe-
lová televize), na které ruãilo mûsto Krásná
Lípa smlouvou z 5. 4. 1994 a ukládá starostovi
mûsta, aby ve spolupráci s právním zástup-
cem mûsta pokraãoval v fie‰ení tohoto pfií-
padného závazku.

9. Pravidla SFÎP âR
Usnesení RM ã. 29 - 32
RM bere na vûdomí nová pravidla Státního
fondu Ïivotního prostfiedí âR pro poskytování
zv˘‰ené podpory obcím leÏících na území
národních parkÛ a ukládá starostovi mûsta
pfiipravovat pfiedev‰ím a pfiednostnû pod-
klady na projekty : 
a) rekultivace mûstské skládky
b) revitalizace vodní nádrÏe Kyjov (pfiehrada) 

10. V˘bûrové fiízení na zhotovení díla „Rekon-
strukce zelenû mûstského hfibitova v Krásné
Lípû“
Usnesení RM ã. 29 - 33
RM schvaluje podmínky v˘bûrového fiízení na
zhotovení díla „Rekonstrukce zelenû mûst-
ského hfibitova v Krásné Lípû“ dle návrhu
a ukládá Janu Koláfiovi, tajemníkovi MûÚ
jeho realizaci.

11. Smlouva na ostrahu objektu pomocí PCO
Usnesení RM ã. 29 - 34
RM schvaluje smlouvu mezi Mûstem Krásná
Lípa a firmou BEZOS s. s r.o., SNP 131, 40801

Rumburk, na zaji‰tûní ostrahy objektu MûÚ 
pomocí PCO dle návrhu, za cenu 900,- Kã +
DPH mûsíãnû.

12. Rozhodnutí o odstranûní stavby – p.p.ã.
51, 52/1, k.ú. Kyjov
Usnesení RM ã. 29 - 35
RM bere na vûdomí rozhodnutí 
o odstranûní stavby vydané 
dne 22. 1. 2004, ã.j. ÎP:
3025/16173/2003/235/Ba/1, odborem Ïivot-
ního prostfiedí Mûstského úfiadu Rumburk
a ukládá Zuzanû Mausové sledovat termíny
a dal‰í postupy v této záleÏitosti.

13. Souhlas k odbûru podzemních vod
Usnesení RM ã. 29 - 36
RM projednala Ïádost obce Doubice o sou-
hlas s odbûrem podzemních vod ze stávají-
cího prameni‰tû a vodojemu Vápenka
a udûluje souhlas s odbûrem podzemních
vod za pfiedpokladu uÏívání stávajících zafií-
zení.

14. Souhlas s návrhem prohlá‰ení vûci za kul-
turní památku
Usnesení RM ã. 29 - 37
RM na doporuãení komise v˘stavby a Ïivot-
ního prostfiedí nesouhlasí s prohlá‰ením ob-
jektu „Kalvárie“ na p.p.ã. 729, k.ú. Kyjov
u Krásné Lípy za kulturní památku s tím, Ïe
v pfiípadû zájmu 
o provedení udrÏovacích prací bude postu-
pováno obvykl˘m zpÛsobem.

15. Podmínky pro pfiiznání pfiíspûvku mûsta
Krásná Lípa na opravu fasád, stfiech a oplo-
cení
Usnesení RM ã. 29 - 38
RM schvaluje Podmínky pro pfiiznání pfiís-
pûvku mûsta Krásná Lípa na opravu fasád,
stfiech 
a oplocení pro rok 2004.

16. Byt v domû s peãovatelskou sluÏbou
Usnesení RM ã. 29 - 39
RM schvaluje pronájem bytu ã. 21 v domû
s peãovatelskou sluÏbou Nemocniãní
1148/12, Krásná Lípa v tomto pofiadí:
1. Pavli‰ová Vlasta, bytem Krásná Lípa,Ne-
mocniãní 1063/28
2. ·agátová Anastasie, bytem Krásná Lípa,
Masarykova 555/45
3. âerná Ingeborg, bytem Krásná Lípa, ·tur-
sova 448/7

17. Jmenování poÏárního preventisty
Usnesení RM ã. 29 - 40
RM odvolává Lubomíra Poláka z funkce po-
Ïárního preventisty mûsta a jmenuje Romana
Koi‰e poÏárním preventistou mûsta k 15. 2.
2004.

18. Ceník sluÏeb SMM
Usnesení RM ã. 29 - 41
RM schvaluje ceník sluÏeb SMM dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

19. Kupní smlouva na kanceláfiské potfieby
Usnesení RM ã. 29 - 42
RM schvaluje uzavfiení kupní smlouvy na do-
dávku kanceláfisk˘ch potfieb mezi Mûstem
Krásná Lípa, Masarykova 6, 407 46 Krásná
Lípa a Velkoobchodem Papír, Dukelsk˘ch hr.
394, 407 21 âeská Kamenice pro rok 2004.

20. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 29 - 43
RM schvaluje harmonogram úkolÛ k zabez-
peãení inventarizace majetku a závazkÛ
Mûsta Krásná Lípa pro rok 2004 a termíny ko-
nání v‰ech inventur dle pfiedloÏeného ná-
vrhu.

Usnesení RM ã. 29 - 44
RM schvaluje sloÏení hlavní inventarizaãní ko-
mise a sloÏení jednotliv˘ch inventarizaãních
komisí pro rok 2004 dle pfiedloÏeného návrhu

21. Smlouva o ‰kolení
Usnesení RM ã. 29 - 45
RM schvaluje uzavfiení smlouvy o spolupráci
v rámci ‰kolícího kurzu „Strukturální fondy EU“ 
s CPKP, Americká 29, PlzeÀ.

22. T-klub
Usnesení RM ã. 29 - 46
RM schvaluje ceník sluÏeb v T-klubu.

23. Kulturní dÛm
Usnesení RM ã. 29 - 47
RM schvaluje uzavfiení smlouvy o zaji‰tûní ãin-
nosti prodeje obãerstvení v kulturním domû 
s pfiíspûvkovou organizací Základní ‰kola
Krásná Lípa, okres Dûãín .

24. Pracovní volno
Usnesení RM ã. 29 - 48
RM schvaluje poskytnutí pracovního volna
Hanû Volfové dle nafiízení vlády 18/1991 Sb. 
odstavec h), v délce pûti pracovních dnÛ.

25. Kalendáfi akcí
Usnesení RM ã. 29 - 49
RM schvaluje zafiazení 35. roãníku Poháru osvo-
bození pofiádaného TJ odbíjená do Kulturního
kalendáfie mûsta Krásná Lípa na rok 2004.

26. VyuÏití kulturního domu v roce 2003
Usnesení RM ã. 29 - 50
RM bere na vûdomí vyuÏití kulturního domu
v roce 2003.

27. Plán akcí kulturního domu na mûsíc únor
2004
Usnesení RM ã. 29 - 51
RM schvaluje celoroãní plán pravidelnû se
opakujících akcí v kulturním domû na rok 2004
a program akcí kulturního domu na mûsíc
únor 2004.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- interní sdûlení – jmenovit˘ pfiehled pohledá-
vek mûsta Krásná Lípa k 31.12.2003
- pohledávky k rozpoãtov˘m pfiíjmÛm 
k 31. 12. 2003
- plnûní daní za rok 2003 (grafy)
- náv‰tûvnost Informaãního stfiediska NP â·
v Kr. Lípû
- evidovaní uchazeãi o zamûstnání v oblas-
tech okresu Dûãín
- stíÏnost na nájemníky z domu PraÏská 48
- rozsudek jménem republiky o zamítnutí Ïa-
loby na úhradu ãástky 3.750.000,- Kã firmû Ch-
ristian International a.s. – nákupní stfiedisko na
námûstí
- rozhodnutí o odstranûní stavby
- knihovna – náv‰tûvnost za mûsíc leden, pfie-
hled vypÛjãen˘ch knih
- prodej nemovitosti Kfiinické nám. 7/12
- zpráva o ãinnosti svazku obcí Tol‰tejn
- usnesení vefiejného zasedání svazku obcí Tol-
‰tejn
- zápis ze zasedání svazku obcí Tol‰tejn
- fotografie Cimráku
- kalkulace ceny tepla v roce 2004 – Kfiinice
Krásná Lípa s.r.o.

RM dále projednala zápis z jednání tûchto ko-
misí:
- finanãního v˘boru ze dne 5. 2. 2004
- cestovního ruch ze dne 2. 2. 2004
- SPOZ ze dne 2. 2. 2004
- ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ze dne 
10. 2. 2004
- zdravotnû sociální ze dne 10. 2. 2004

27. února Pfiíloha


