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 Myslíme si o nich svoje. Sobečtí 
a ne vychovaní. Kdepak ti dnešní mladí, 
zajímají se jen o sebe a vlastní zábavu. 
To my byli docela jiní.
 Do té chvíle si možná myslel to 
samé. Ale pak se minuty nekonečně 
vlekly a on dostal strach. Vždyť ho tíží 
jen pět křížků a má tolik plánů před 
sebou. Snad to jeho nemocné srdce 
vydrží. Ještě, že jsou tady. Skupinka 
patnácti až sedmnáctiletých z krásnolip-
ského Ekoklubu. Vraceli se z celodenní 
poznávací výpravy do Kyjovského údolí 
a už se těšili do tepla. Přesto neod-
mítli žádost záchranářů o pomoc 
s pře sunem zraněného turisty. Zlome-
ná noha a členitý terén u Jeskyně víl 
jim daly pořádně zabrat. Popruhy na 
provizorních nosítkách řezaly do rukou 
a 300 m k sanitce trvalo kvůli namrzlému 
svahu dlouhých 45 minut. Postupovali 
centimetr po centimetru. Opatrně, aby 
neublížili. Konečně byli na silnici u sanit-
ky. Zbývalo naložit nosítka, rozloučit se 
a vydat se vlastní cestou. Pacient do 
nemocnice a Kryšpínovi kluci z Ekoklubu 
za teplem klubovny. Příslušníci ztracené 
generace od níž se nedočkáme ničeho 
dobrého. Pořád si to myslíme?    

Klára Mrštíková

225

krásnolipský
půlměsíčník 3,50 Kč 12. března 2004

Sportovně rekreační areál 
Českého Švýcarska

 Ten, kdo byl v prostoru sportovního areálu 
za krásnolipskou tělocvičnou v polovině srpna 
a potom na konci listopadu roku 2003, musel 
si myslet, že je na jiném místě. Tyto necelé 
čtyři měsíce změnily zásadním způsobem celý 
prostor. Kolaudace areálu proběhla úspěšně 
začátkem letošního roku. Vznikly zde dva 
antukové kurty, jeden s umělým povrchem, 
tribunou a osvětlením. Dále kurt pro plážový 
volejbal, minigolf a „plácek“ pro děti. Celý 
areál je osvětlen. Nově vybudované parkoviště 
pro 21 aut je určeno nejen návštěvníkům 
sportovního areálu a tělocvičny. Obnovená 
budova uprostřed, tzv. bufet, bude sloužit 
do doby přístavby tělocvičny i jako zázemí 
správce areálu. V jarních měsících doděláme 
některé drobnosti, aby celý areál mohli co 
nejdříve využívat obyvatelé města i návštěvníci. 
V současné době ještě hledáme nejlepší 
způsob zajištění provozování a brzy začneme 

vybírat správce. Na něm bude velmi záležet, 
jak bude celé zařízení fungovat. 
 Sportovní areál zdaleka není kompletní. 
Vzhledem k výši státní dotace jsme realizovali 
jen tzv. druhou etapu. Již nyní připravujeme 
třetí etapu. Po jejím skončení vznikne v dalším  
volném prostoru např. víceúčelové hřiště o roz-
měrech 44 × 25 m s tartanovým povrchem. 
Určeno bude několika sportovním odvětvím, 
s možností pořádání soutěžních klání. Zvažuje 
se vybudování koutu adrenalinových sportů 
nebo horolezecké stěny, i dalších zařízení pro 
volný čas. Objeví se zde prostor pro piknik, 
ohniště i další odpočinková místa. V přístavbě 
tělocvičny najdou své místo kompletní šatny 
a so ciální zázemí, kanceláře, klubovna 
a byt správce areálu a tělocvičny. Rozsáhlé 
rekonstrukce se jistě dočká i tělocvična. Je jen 
otázkou, kdy. Snažíme se najít další dotace.   

Zbyněk Linhart

Soutěž Zpěváček Tolštejnského panství,
foto: Šárka Pešková

 Rada města schválila podmínky pro 
přiznání příspěvku města na rekonstrukci 
střech, fasád a oplocení. O příspěvek 
si může do 15. 3. 2004 požádat každý 
občan Krásné Lípy vlastnící dům k trva-
lému bydlení na území města Krásná 
Lípa. Pravidla pro získání příspěvku jsou 
zveřejněna na nástěnkách MěÚ. Před 
zahájením oprav musí stávající stav 
zhlédnout a posoudit příslušná komise. 
Formuláře žádosti o zařazení mezi 
uchazeče o příspěvky si můžete vyz-
vednout na odboru výstavby a životního 
prostředí Městského úřadu v Krásné Lípě 
– kancelář č. 5 (Zuzana Mausová).

Schválené výdaje investičního - účelově vázaného – 
rozpočtu Krásné Lípy pro rok 2004

celkem (v tis. Kč)

= 70 860

Kanalizace a ČOV   45 215

Vlastní investice související s kanalizací     3 000

Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty fi nancované 
ze zdrojů EU  1 000

Inženýrské služby   80

Zeleň ve městě       200

Městský park - rekonstrukce a další práce   3 789

Zeleň na hřbitově   588

Studie potřeb regionu Českého Švýcarska  260

Informační a propagační materiály Českého Švýcarska   110

Odkup pozemků od Pozemkového fondu   600

Příspěvek na odpisy příspěvkové organizace ZŠ Krásná Lípa   379

Vnější areál kina – kulturního domu    50

Malé městské stavby   200

Křižovatka nad kinem (chodníky, značení ad.)   550

Křižovatky před MěÚ - Masarykova a Varnsdorfská ulice  0

Účelová dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ Krásná Lípa 
- stavební úpravy v ZŠ   340

Dodělávky, vybavení  “Sportovně rekreační areál”   150

Technické služby - nákup techniky  1 000

Aktivity - České Švýcarsko 0

I. rozpočtová rezerva  4 649

II. rezerva na projekty z dotace SFŽP 8 700
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Obnova Městského parku
v Krásné Lípě

 Práce na obnově Městského parku 
v Krás né Lípě se dostávají do další fáze. 
Po období administrativních příprav, kompletní 
inventarizace dřevin, přípravy projektové 
dokumentace a hledání fi nančních zdrojů, 
se nám v závěru roku 2003 podařilo získat 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
ČR. Dotace ve výši téměř 6 mil. korun 
pokryje 80 % celkových nákladů. Podíl města 
bude kryt již částečně provedenými pracemi 
a pro dejem substrátů. Na základě výběrového 
řízení se dodavatelem akce stala zahradnická 
fi rma HIT FLORA Děčín. V současné době 
se pracuje na přípravě příslušných smluv tak, 
aby již v nadcházející jarní sezóně mohlo dojít 
k započetí rekonstrukčních prací.
 Celá akce je vzhledem k rozsahu rozvržena 
do tří let. V letošním roce budou z větší 
části dokončeny přípravné práce (dočištění 
pozemků od náletových dřevin, likvidace 
zbývajících pařezů apod.). Proběhne ošetření 

poškozených stromů, pročistí se zanesené 
vodoteče, dojde k obnově komunikací a pě-
šin a hlavně bude provedena výsadba tzv. 
Magnóliové cesty. Jedná se o pás zeleně 
mezi ulicí Smetanova a souběžnou, již dříve 
vybudovanou pěší komunikací uvnitř parku. 
V dalších letech dojde k úpravě rybníčku 
s os trůvkem, osázení úseku okolo plastiky lva 
a centrální části parku s hlavními průhledy, 
kde bude vybudován dřevěný altán. Umístěny 
budou další lavičky a parkový mobiliář. Zároveň 
se připravuje rozšíření veřejného osvětlení.
 Po dokončení obnovy parku získá Krásná 
Lípa další  kvalitně upravenou a dendrologicky 
velmi hodnotnou plochu v těsné blízkosti 
centra města. S ním je organicky propojena 
alejí na hrázi rybníka Cimrák, obnovenou 
roku 2003. Městský park se zároveň stane 
i turistickou zajímavostí, protože množství 
a hlav ně velmi pestrá skladba dřevin nemá 
v blízkém, ani vzdálenějším okolí obdoby.

Správa Národního parku spolupracuje
se Základní školou v Krásné Lípě

Posláním Správy Národního parku České 
Švýcarsko je kromě snahy o zachování a 
obnovu původního přírodního prostředí i prá-
ce s veřejností. Její velice důležitou oblastí je 
spolupráce se školami. Nejintenzivněji samoz-

řejmě se školou krásnolipskou. Naplno se 
rozběhla od poloviny loňského školního roku. 
Do té doby byl jediným „plodem“ naší spo-

lupráce hravý přírodovědný oddíl Ranger, který 
navštěvuje přibližně 20 dětí z místní školy. 
Na jaře roku 2003 absolvovali žáci devátých 
ročníků terénní výukový program v Kyjovském 
údolí zaměřený na poznávání živé i ne-

živé přírody Českého 
Švýcarska. Slibně se 
také rozvíjí spolupráce 
ZŠ a Naturschutzzentrum 
Neukirch. U jejího zrodu 
stála, vedle obecně pros-
pěšné společnosti České 
Švýcarsko, také Správa 
NP. 
Dalším výsledkem spolu-
práce ZŠ Krásná Lípa 
a Sprá vy NP (a také ČSOP 
Tilia a České Švýcarsko, 
o. p. s.) byl několikadenní 
program uspořádaný v září 
2003 v rámci celosvětové 
kampaně Clean up the 
World! zaměřené na 
pro  ble matiku odpadů. 
V rámci akce Ukliďme 
svět! byla připravena 
hudebně podbarvená 

diashow „Přírodní krásy Českého Švýcarska“, 
výukový program „Kam mizejí odpadky?“ 
a moderovaná diskuze „K čemu nám je 

národní park?“. Vyvrcholením kampaně byla 
úklidová brigáda, které se zúčastnilo přes 100 
lidí. Podařilo se uklidit několik černých skládek 
v centru města i na jeho periférii a upravit 
okolí školy. Odpadu bylo nakonec tolik, že 
zdaleka nestačily dva přistavené kontejnery, 
ani více než 60 pytlů! 
Hned o měsíc později proběhl další vícedenní 
komponovaný program, tentokrát věnovaný 
Dni stromů. Pracovníci Správy NP připravili 
pro žáky besedu a čtyři výukové programy 
na téma „Les tvoří (nejen) stromy“. Žáci 
osmých tříd přitom pomáhali s výsevem 
žaludů v Národním parku a krásnolipští školáci 
se zúčastnili vysazování bukové aleje na 
Kamenné Horce. 
Spolupráce s krásnolipskou ZŠ pokračuje 
i v letošním roce. Až do 21. 3. 2004 je 
v budově základní školy umístěna putovní 
výstava vítězných prací  4. ročníku výtvarné 
a fotografi cké soutěže „Náš Národní park 
České Švýcarsko“. Na březen chystáme další 
vícedenní program, kterým si připomeneme 
Světový den vody. V dubnu proběhne tradiční 
oslava Dne Země.
 

Richard Nagel,
pracovník ekologické výchovy,

Správa NP České Švýcarsko

Zprávy z městské 
knihovny

 V únoru 2004 navštívilo Městskou knihovnu 
v Krásné Lípě 106 dospělých a 81 dětských  
čtenářů. Celkem si vypůjčili 965 knih. V soutěži 
pro děti zvítězila L. Dudková, na druhém místě 
skončila Kristýna Petrová a jako třetí se umístil 
L. Malina. Všichni jsou žáky 5.B.

Jindra Malinová – knihovnice

 Na závěr několik zajímavých čísel. 
Úpravy proběhnou na celkové rozloze 10,6 
ha. Ošetřeno bude 186 stromů. Náletové 
dřeviny byly odstraněny z plochy 7 000 m². 
Bude spotřebováno přes 1 500 m³ kůrového 
substrátu. Druhový a odrůdový soupis čítá 
téměř 300 položek. Vysazeno bude více než 
500 stromů a 23 000 keřů.

Jan Kolář

Vysazování bukové aleje při akci Den stromů

Sokolí rozhledy
 Vážení čtenáři, dovolte, abychom Vám 
blíže představili Informační středisko Národního 
parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Z na-
šeho „Íčka“ na Křinickém náměstí budeme 
přinášet informace o nových knižních titulech, 
plánovaných akcích, důležitých věcech týka-
jících se rozvoje Českého Švýcarska i o široké 
nabídce služeb informačního střediska. V ne-
poslední řadě Vám doporučíme, jak a kde 
příjemně strávit volný den. Přineseme nápady 
a ti  py na procházky krátké i dlouhé, odpočinkové 
i sportovně naladěné. Vždy Vás přivedeme 
na místa, která učarují každému, kdo chce 
vnímat krásnou přírodu kolem sebe. 

 Dnes z nabízeného širokého výběru 
průvodců a knih vybíráme Průvodce po 
Českém Švýcarsku od Ferdinanda Náhlíka. 
Knížecí lesní adjunkt na českokamenickém 
panství Kinských vydal své dílko poprvé roku 
1864. O další vydání se roku 2003 postarala 
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. 
Průvodce je napsán krásným jazykem, který 
nadšeně zachycuje krajinu i atmosféru 
Českého Švýcarska ve 2. pol. 19. stol. My díky 
tomu můžeme porovnávat Náhlíkovy poznatky 
se současným stavem Národního parku. 
Knížka je díky německému překladu určena 
i přeshraničním návštěvníkům. Průvodce je 

rozdělen do čtyř kapitol. V první je obecně 
popsáno České Švýcarsko, v dalších kapitolách 
jsou zachyceny tři výletní trasy. Náhlík vypráví 
o jednotlivých zajímavých místech a přidává 
navíc své zkušenosti a zážitky z toulek územím 
dnešního Národního parku. V knize naleznete 
i ukázky dobových rytin. Netradiční pojetí 
dodává Nahlíkovu průvodci neopakovatelné 
kouzlo a zaujme jistě každého čtenáře. 

Bára Laštůvková,
Informační středisko NP ČŠ Krásná Lípa



strana 312. března 2004

Zkrátka
 Na jednání Svazku obcí Tolštejn dne 
27. 2. 2004 projednávali představitelé obcí 
dva velké projekty, které mají sloužit rozvoji 
cestovního ruchu a podpořit zaměstnanost 
v regionu – Centrum Českého Švýcarska 
a Zimní sportovní areál Jedlová. Předložena 
byla zpráva o hospodaření SOT za rok 2003 
a předány informace o možnostech získání 
dotací z různých fondů.                                  (vik)

 Pod záštitou měst Rumburk a Varnsdorf 
začne v letošním roce vznikat Komunitní plán 
sociálních služeb ve Šluknovském výběžku. 
Jeho cílem je sladit sociální služby tak, aby 
pokrývaly potřeby regionu a vynaložené 
fi nanční prostředky se poskytovaly efektivně. 
O jaké služby se jedná? Např. o azylové 
bydlení, pečovatelskou službu, bydlení pro 
seniory apod. Do přípravy Komunitního plánu 
mají být zapojeny všechny obce Šluknovského 
výběžku. V pracovních skupinách je vítána 
spoluúčast poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb. Pokud máte zájem o spolupráci při 
tvorbě Komunitního plánu, obraťte se na Karla 
Diviše z MěÚ Rumburk, tel. 412 356 290, 
e-mail: sv@rumburk.cz.                  (vik)

 Při kontaktu se Správou CHKO Lužické 
hory v Jablonném v Podještědí používejte od 
února 2004 pouze e-mail: luzhory@schko.cz.
Tel. 487 763 356 a adresa Školní 12 se nemění.

 Folklorní soubor Lužičan se 7. 2. 2004 
zúčastnil VII. Národního krojového plesu ve 
Žďáru nad Sázavou. Jako jeden z osmnácti 
souborů se zapojil do předtančení Česká 
beseda.

Kino Krásná Lípa - březen 2004
Pondělí 15. 3. 2004 JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI od 17:30 a 20:00 hod

Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka. Trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro 
humor, sny a naštěstí i důvod k životu. 120 min. Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč.

Středa 17. 3. 2004 SPY KIDS 3 od 18:00 hod

Sci-fi  komedie s A. Banderasem a S. Stallonem, ve které poprvé v nové generaci diváků 
budete moci prožít vzrušení trojrozměrného fi lmového zážitku tím, že použijete při sledování 
fi lmu speciální brýle, které Vám umožní proniknout přímo do středu akce! ČESKÁ VERZE! 
89 min. Mládeži přístupno. Vstupné včetně brýlí 60 Kč.

Pondělí 22. 3. 2004 TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU od 18:00 hod

Málokdy se stane, aby názvem fi lmu bylo opravdu řečeno vše o jeho žánru a ději…
99 min. Mládeži nepřístupno. Vstupné 50 Kč.

Středa 24. 3. 2004 PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE od 15:30 a 19:30 hod

Konec všech věcí je tu. Peter Jackson uzavírá svou tolkienovskou adaptaci velkolepým 
válečným velkofi lmem. Otcem všech velkofi lmů. 210 min. Mládeži přístupno. Vstupné
60 Kč.

Proběhlo
 V krásnolipském kulturním domě se v sobotu 
21. 2. 2004, za hojné účasti 120 nápaditých 
masek, uskutečnil třetí ročník plesu Tolštejnského 
panství. Město na akci zdarma poskytlo sál 
a příspěvková organizace ZŠ Krásná Lípa zajistila 
občerstvení i obsluhu v baru. V takovéto roli 
se objevila poprvé a vedla si velmi obstojně. 
Všichni se dobře bavili, zatančili si a zhlédli 
skvělý doprovodný program. Vystoupil folklorní 
soubor Lužičan a stepařská skupina Dvorana 
z Prahy. Paní starostce Stejskalové z Doubice 
patří poděkování za pomoc při shánění 
sponzorských darů. Příští bál Tolštejnského 
panství se bude konat v únoru 2005 ve 
Varnsdorfu.       (vik)

Pozvánky
• Kruh přátel muzea Varnsdorf vás zve na 
vyprávění o drobných sakrálních památkách 
na Děčínsku. Přednáška Mgr. Natalie Belisové 
ze Správy Národního parku České Švýcarsko 
- „Po stopách lidové zbožnosti (o Božích mu-
kách) - se koná v úterý 16. 3. 2004, od 
18.00 hod v Kulturním domě Rozkrok ve 
Varnsdorfu.

• V krásnolipském kulturním domě se 
ode hraje křest premiérového CD pražské 
sopranistky Vandy Březinové a kazašského 
klavíristy Michaila Balabičeva (foto vpravo). 
Křest kompaktního disku BELLA MIA FIAMMA se 
uskuteční v pátek 26. 3. 2004 od 18.30 hod. 
Kmotrem CD se stane Josef Zoser, senátor 
a starosta Jiřetína pod Jedlovou. Součástí křtu 
bude koncert obou protagonistů, na kterém 
zazní skladby Mozarta, Verdiho, Pergolesiho 
a Chopina. Jako spoluúčinkující vystoupí 
houslista Jakub Janský.

• Od čtvrtka 25. 3. 2004 bude v budově 
Městského úřadu v Krásné Lípě k vidění 
výstava fotografi í Václava Sojky ze Správy 
Národního parku České Švýcarsko. Výstavu 
bude možné v nově vznikající „Minigalerii na 
schodech“ spatřit do dubna letošního roku.

autor fotografi e: Jiří Stejskal

V hotelu Jef Doubice
v pátek 20. 3. 2004 proběhne 
„Josefovská jarní veselice“

s kapelou p. Bříška.

Dvanáct statečných
 O titul Zpěváčka Tolštejnského panství 
bojovalo v sobotu 28. 2. 2004  v krásno-
lipském kulturním domě dvanáct dětí. Tři
z nich si vyzpívaly postup do regionálního 
kola celostátní soutěže Zpěváček 2004 v Jab-
lonci nad Nisou. O první místo se podělila 
Klára Benčíková z Rumburku a domácí Adéla 
Kocůrková. Třetí skončila Veronika Hambálková 
z Varnsdorfu, čtvrtá Radka Stankovičová 
z Ryb niště a pátý Daniel Vítek z Rumburku. 
Pět nejlepších z Krásné Lípy si zazpívá na 
červnovém mezinárodním folklórním festivalu 
Tolštejnského panství. Poprvé si deseti až 
patnáctiletí zpěváci své schopnosti vyzkoušeli 
loni během krásnolipského jarmarku, v nultém 
zkušebním ročníku pěvecké soutěže.

Šárka Pešková

Plán akcí T-KLUBU 
v březnu 2004

12. 3. pátek - učíme se billiard (kulečník po 
celý den zdarma)
13. 3. sobota, 14.00 hod. - Turnaj v billiardu  
(přihlášky do 12. 3., startovné 5,- Kč )
20. 3. sobota - velký jarní úklid „Téčka“
21. 3. neděle, 10.00 hod. - první jarní den – 
výlet za sněženkami (přihlášky do 20. 3.)
Až do 31. 3. 2004 probíhá soutěž o „Nejlepší 
návrh interiéru T-klubu“. Vyhlášení proběhne
v měsíci dubnu.

Tip „téčka“
Odpracuj si 5 hodin a máš celý měsíc zdarma 
- lezeckou stěnu, stolní fotbal, šipky, kulečník, 
stolní tenis, stolní hry a veškeré vybavení klubu. 
K tomu jako bonus dostaneš vstupenku do 
kina a dvakrát do měsíce můžeš zadarmo 
do bazénu! Všední den v T-KLUBU
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Výprava na 
ledopády

 V sobotu 21. 2. 2004 vyrazil krásnolipský 
Ekoklub do Národního parku České Švýcarsko 
hledat stopy, které tam zanechala zvěř. 
Samotných otisků tlapek a kopýtek bylo 
v Ky jovském údolí mnoho, ale díky oblevě 
byly značně zdeformované a skoro vůbec se 
v nich nedalo číst. Prohlídli jsme si vyhlídky na 
začátku Kyjovského údolí a zamířili k Jeskyni 
víl, podívat se na ledovou nádheru. Ale ouha. 
Obleva byla natolik veliká, že jsme si mohli 
nechat o ledových krápnících jenom zdát. 
Po celý den svítilo sluníčko a při svačině 
na Turistickém mostě jsme si řekli něco 
málo o stromech NP, hlavně o původních 
a nepůvodních dřevinách. Na Brtnickém 
hrádku jsme objevili místo, kde svačila křivka. 
A protože po sobě zapomněla uklidit (jako 
někteří návštěvníci), byla kolem spousta 
smrkových šišek, jejichž šupiny byly rozříznuté 
jejím zakřiveným zobáčkem (proto název 
křivka). Přes Velký pruský tábor jsme se dostali 
k ledopádům. Tady to již bylo s ledovou 
nadílkou lepší, ale i tak byly v Betlému (jméno 
ledopádu) postavičky jen malinké a některé 
dokonce chyběly. Vlčí  potok nás přivedl na 
Turistický most a my zvolili cestu zpátky na 
naši vyhřátou základnu. U Jeskyně víl jsme 
ještě záchranářům vypomohli s transportem 
zraněného turisty, ale to už je jiný příběh. 

Jakub Juda

Slunečné počasí vehnalo úsměv do tváří 
účastníků výletu Ekoklubu

Zápas v Eibau
V sobotu 28. 2. 2004 vyrazilo do partnerského 
města Eibau na setkání zástupců měst a spor-
tovní zápolení šestnáct hráčů z Krásné Lípy. 
Soutěžilo se ve třech disciplínách: fotbal, 
volejbal a pěstbal. Ve volejbalu jsme úvodní 
náskok německého družstva 5:0 brzy vyrovnali 
a nakonec zvítězili. Fotbal jsme díky skvělé 
souhře krásnolipských také vyhráli. Pěstbal je 
pro nás nová disciplína, hraje se na velkém 
hřišti, pravidla jsou podobná nohejbalu, jen se 
míč odráží pěstí. Podlehli jsme německému 
družstvu 2:1. Po předání diplomů zůstal čas 
na přátelské posezení.     (hv)

Zápas 
řeckořímský

 V neděli 29. 2. 2004 se ve varnsdorfské 
sportovní hale uskutečnil turnaj olympijských 
nadějí v zápase řeckořímském pro chlapce
s ročníkem 1994 a mladší a pro mladší žáky, 
tj. ročník 1991-93. V silně obsazeném turnaji 
se naši chlapci neztratili. Super výkon podali 
z našich právě ti nejmladší.
Přípravka:
28 kg zlato Leso Václav suverénní
28 kg zlato Ruszó Jan vynikající
40 kg stříbro Fúzik Filip překvapení
Mladší žáci:
26 kg stříbro Jony Rudolf 
32 kg bronz Žitník Zbyněk
44 kg 4.místo Grundza Robert
 Medailí a dobrých umístění mohlo být 
rozhodně více. Někteří chlapci onemocněli, 
některým zaspali rodiče a některým nemohli 
dát 40 Kč na startovné. Přesto se dá říci, že 
město Krásná Lípa ve spojitosti se zápasem 
má již zvuk a to po celé České republice.

oddíl TJ zápas řecko-římský

Střípky ze zápasu
 Dne 12.-14. 3. 2004 se ve švédském 
Klippanu koná mezinárodní turnaj pro žákyně 
a juniorky. Potěšitelné je, že do výběru Česka 
byla pozvána i děvčata z Krásné Lípy. Jedná 
se o Markétu Ferencovou, Vlastu Bertókovou 
a Danu Žitníkovou. V holandském Utrechtu 
se pravidelně o Velikonocích koná největší 
turnaj v Evropě. Pravidelně zde startuje až 800 
zápasníků. V letošním roce pojede na tento 
turnaj i výběr Libereckého kraje. Do družstva 
mladších žáků byli nominováni Jony Rudolf, 
Leso Václav, Ruszo Jan, Žitník Zbyněk.
 V listopadu 2003 se po závěrečných 
zkouškách dva mladí členové oddílu stali 
kvalifi kovanými rozhodčími. Obstojně si v této 
funkci počínají Petr Růžička a Martin Kovařík. 
V únoru 2004 se ve Varnsdorfu konaly 
závěrečné zkoušky pro nové adepty na 
trenéry III. třídy. Zkoušek se z našeho oddílu 
zúčastnili  čtyři členové. 
 Dále došlo k vytvoření výboru oddílu, 
složeného vesměs z mladých lidí. Výbor 
oddílu tvoří: předseda - Ruzsóvá Renáta, 
korespondent - Durec Jan, hospodář - 
Žitníková Dana, člen - Růžička Petr, člen - 
Kovařík Martin.

oddíl TJ zápas řecko-římský

Zimní turnaje
ve volejbalu

 Krásnolipský oddíl volejbalu má za sebou 
„Zimní turnaj žen i mužů“, který byl pořádán 
v České Kamenici. Muži odehráli své zápasy 
24. 1. 2004 a umístili se na druhém místě 
hned za Českou Kamenicí. Ženy odjely bojovat 
do České Kamenice 14. 2. 2004. Sjela se 
čtyři družstva a žádné z nich si nechtělo 
nechat ujít výhru. Nakonec se krásnolipské 
volejbalistky, se stejným ziskem bodů jako 
vítězky - radovaly z druhého místa. Rozhodl 
prohraný set, a tak první místo obsadil Děčín 
Podmokly, třetí byla Česká Kamenice.
 Za družstvo žen bychom chtěli poděkovat 
naší spoluhráčce - Pavle Ticháčkové, díky níž 
jsme měly možnost turnaj sehrát ve zbrusu 
nových, zelenobílých dresech. Obětavě je 
pro nás zařídila, zasponzorovala a doručila. 
Velmi si toho vážíme a děkujeme.
 A nakonec výsledky ze silně obsazeného 
„Femina turnaje žen v odbíjené“ z 6. 3. 2004:
1. místo Krásná Lípa B, 2. Šluknov, 3. Rumburk, 
4. Krásná Lípa A, 5. Liberec, 6. Mikulášovice, 
7. Děčín – Podmokly.

Oddíl volejbalu

Ženy děkují
 Každé úterý mezi 19.00-20.00 hod se 
v krásnolipské tělocvičně schází skupinka žen, 
aby si „protáhla“ své tělo. Je zajímavé, že jsou 
vlastně jediným odborem „bývalého ZRTV“, 
který stále pokračuje ve své činnosti.  Řada 
občanů našeho města o jeho existenci ani 
neví. Proto nás velmi mile překvapil sponzorský 
dar pana Bohumila Cakla. Mockrát děkujeme 
za zakoupené podložky na cvičení. Už jsme 
je vyzkoušely. Jsou výborné.

Oddíl cvičících žen

Město Krásná Lípa přijme od 19. 4. 2004 
SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU.

pracovní náplň: správa tělocvičny, správa 
tenisových kurtů, minigolfu a dalších 
hřišť, provoz a údržba areálu, pronájem 
sportovišť
požadujeme: SŠ vzdělání, organizační 
a ko munikační schopnosti, aktivní přístup, 
samostatnost s žádostí uchazeč předloží: 
strukturovaný životopis, doklad o vzdělání
Přihlášky zasílejte do 31. 3. 2004 na adresu: 
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa,
informace na tel.: 412 354 822 - Volfová

Město Krásná Lípa přijme ZAMĚSTNANCE 
DO SPORTOVNÍHO AREÁLU na dobu určitou
od 1. 5. 2004 do 30. 9. 2004.

pracovní náplň: péče a drobná údržba 
sportovišť, provoz bufetu
požadujeme: aktivní přístup, samostatnost
s žádostí uchazeč předloží: strukturovaný 
životopis, doklad o vzdělání
Přihlášky zasílejte do 31. 3. 2004 na adresu: 
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa,
informace na tel.: 412 354 822 - Volfová
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Usnesení ZM č. 09- 01/2004
ZM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů 
8. zasedání ZM.

Usnesení ZM č. 09- 02/2004
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásné 
Lípy na období od roku 2005 do roku 2009 
dle předloženého návrhu.

Usnesení ZM č. 09- 03/2004
ZM schvaluje návrh rozpočtu města Krásná 
Lípa na rok 2004 v provozní i investiční části 
v celkové výši 119.403 tis. Kč v členění dle 
tabulek č.1-3.

Usnesení ZM č. 09- 04/2004
ZM schvaluje:
a) využití volných fi nančních prostředků 

města ke zhodnocování do max. výše 
9 mil. Kč a pověřuje RM k tomuto 
nakládání;

b) příspěvky (dotace) zájmovým a spole-
čenským organizacím ve městě do výše 
200 tis. Kč a po projednání nezávislou 
skupinou pověřuje jejich rozdělením RM;

c) poskytnutí příspěvků občanům na opravy 
vnějších plášťů budov, střech, plotů 
a kvě tinové výzdoby maximálně do výše 
100 tis. Kč 

d) aby s rozpočtovou rezervou rozpočtu 
města nakládala v nezbytně nutném 
rozsahu RM s následným schválením 
ZM.

Usnesení ZM č. 09- 05/2004
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace 
Základní škola Krásná Lípa, okres Děčín na rok 
2004 dle předloženého návrhu.

Usnesení ZM č. 09- 06/2004
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Základní škola Krásná Lípa, okres 
Děčín za rok 2003 v celkové výši 512.358,09 
Kč (z hlavní činnosti 219.121,41 Kč a z ved-
lejší činnosti 293.236,68 Kč) a schvaluje 
odvod do fondu odměn ve výši 20% 
hospodářského výsledku po zdanění a zbylou 
část hospodářského výsledku po zdanění do 
rezervního fondu.

Usnesení ZM č. 09- 07/2004
ZM schvaluje účelový příspěvek Základní 
škole Krásná Lípa, okres Děčín, příspěvkové 
organizaci v celkové výši 340 tis. Kč z toho 
na:
- stavební opravy prostor pro výtvarnou 

dílnu - dle studie ve výši 240 tis. Kč,
- stavební opravy prostor pro speciální třídu 

ve výši 100 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 09- 08/2004
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na pro-
vozní výdaje Základní škole Krásná Lípa, 
okres Děčín, příspěvkové organizaci ve výši 
dle schváleného provozního rozpočtu města 
v plat ném znění, tj. 3544 tis. Kč.  

Usnesení ZM č. 09- 09/2004
ZM schvaluje roční odpisový plán pro rok 2004 
příspěvkové organizace Základní škola Krásná 
Lípa, okres Děčín s účinností od 1.1.2004 
v před loženém znění.

Usnesení ZM č. 09- 10/2004
ZM schvaluje převod příspěvku města na účetní 
odpisy příspěvkové organizace Základní škola 
Krásná Lípa, okres Děčín pro rok 2004 v plné 
výši 379.000,- Kč v termínu do 31.3.2004 do 
investičního fondu.

Usnesení ZM č. 09- 11/2004
ZM schvaluje v souladu s Hlavními zásadami 

hospodaření příspěvkové organizace Základní 
škola Krásná Lípa, okres Děčín, převod 
fi nančních prostředků v celkové výši 400.000,-
Kč z rezervního fondu do investičního fondu.

Usnesení ZM č. 09- 12/2004
ZM schvaluje stavební úpravy v suterénu 
bu dovy Základní školy v celkovém objemu 
965.000,- Kč dle předloženého rozpočtu, 
zpracovaného stavební fi rmou Demos, s.r.o. 
fi nancované z investičního fondu příspěvkové 
organizace Základní škola Krásná Lípa, okres 
Děčín.

Usnesení ZM č. 09- 13/2004
ZM bere na vědomí zprávu o projektu „Centrum 
Českého Švýcarska“ bez připomínek.

Usnesení ZM č. 09- 14/2004
ZM neschvaluje prodej objektu Křinické nám. 
7/12, Krásná Lípa Thang Pham Qvangovi, 
bytem Tř. 9. května 854/34, Rumburk za navr-
žených podmínek.

Usnesení ZM č. 09- 15/2004
ZM schvaluje prodej části p.p.č. 57/8 o výměře 
2064 m2 a p.p.č. 57/11 o výměře 952 m2, 
vše k.ú. Krásná Lípa fi rmě NOVIA s.r.o. Krásná 
Lípa za cenu 80.957,- Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 16/2004
ZM ve smyslu usnesení ZM č. 24-20/2001 
schvaluje prodej části p.p.č. 57/8 o výměře 
355 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Milanu a Marii Kymličkovým, bytem 
Praha 4, Pod Krčským lesem 14 za cenu 
10.863,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s pro dejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 17/2004
ZM ve smyslu usnesení ZM č 24-19/2001 
schvaluje prodej p.p.č. 619/2 o výměře 
572 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Monice a Čavdaru Bojčevovým, 
bytem Krásná Lípa, Štefánikova 611/5 za cenu 
23.620,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 18/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 466/4 o výměře 
309 m2, k.ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Gabriele Krzákové, bytem Rumburk, 
Vrchlického 18/13 za cenu 6.180,- Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 19/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 2357/1 o výměře 
388 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Janě Klečkové, bytem Praha 4, 
Hlavatého 620 za cenu 7.760,- Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 20/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1489/1 o výměře 
233 m2 a části p.p.č. 1430 o výměře cca 
300 m2, vše k.ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Jaroslavu Sodomkovi, bytem 
Krásná Lípa, Nemocniční 952/18 za cenu 
30,- Kč/m2. Geometrický plán bude vypracován 
za účasti pracovníků odboru výstavby a ŽP 
a schválen odborem výstavby a ŽP. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 21/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 17 o výměře 
173 m2 a pouze celé p.p.č. 2799 o výměře 
261 m2, vše k.ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Daniele Šindlářové, bytem 
Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1568/25 za cenu 
25,- Kč/m2 do základní výměry a nad základní 
výměru 50,- Kč/m2 za podmínky, že žadatelka 

současně odkoupí p.p.č. 8 o výměře 51 
m2, p.p.č. 9 o výměře 223 m2, p.p.č. 11/2 
o výměře 76 m2, p.p.č. 12 o výměře 191 
m2, p.p.č. 13 o výměře 115 m2, p.p.č. 16 
o výměře 138 m2, p.p.č. 21/3 o výměře 
178 m2 a p.p.č. 21/4 o výměře 30 m2, vše 
k.ú. Krásná Lípa za výše uvedenou cenu. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 22/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 57/1 o výměře 
34 m2 a p.p.č. 57/3 o výměře 35 m2, vše 
k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Antonínu Honzíkovi, bytem Krásná Lípa, 
Kyjovská 334/75 za cenu 1.380,- Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 23/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 580/2 o výměře 
989 m2 a p.p.č. 580/1 o výměře 1323 m2, 
vše k.ú. Kyjov za účelem výstavby rodinného 
domu Ladislavu Hájkovi a Janu Hájkovi, oba 
bytem Staré Křečany, Nové Křečany 126 za 
cenu 62.920,- Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.Prodej bude 
realizován podle § 2 bod 8 Postupu ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí v majetku 
města.

Usnesení ZM č. 09- 24/2003
ZM schvaluje prodej p.p.č. 2231 o výměře 
484 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Jiřímu a Haně Schindlerovým, bytem 
Jablonec n. N., Kokonínská 27 za cenu 
12.100,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 25/2004
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 672 
o vý  měře cca 200 m2, k.ú. Kyjov doc. MUDr. 
Ludmile Vyhnánkové, bytem Praha 5, Ježovská 
11/116 a schvaluje prodej pouze celé 
p.p.č. 672 o výměře 1769 m2, k.ú. Kyjov za 
účelem zřízení zahrady za cenu 88.450,- Kč 
doc. MUDr. Ludmile Vyhnánkové, bytem Praha 
5, Ježovská 11/116. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 26/2004
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 2031/1 
o výměře cca 230 m2 a části p.p.č. 1675/4 
o výměře cca 80 m2, k.ú. Krásná Lípa 
Bohumile Maturové, bytem Praha 4 - Braník, Ke 
Krči 23/1046 do doby dokončení digitalizace 
map v k.ú. Krásná Lípa.

Usnesení ZM č. 09- 27/2004
ZM schvaluje prodej části p.p.č. 613/1 o vý-
měře cca 1200 m2, k.ú. Kyjov za účelem 
zřízení zahrady Kateřině Krylové a Pavlu 
Krylovi, oba bytem Praha 6, Terronská 45 za 
cenu 20,- Kč/m2 do základní výměry a nad 
základní výměru 70,- Kč/m2. Geometrický 
plán bude vypracován za účasti pracovníků 
odboru výstavby a ŽP a schválen odborem 
výstavby a ŽP. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 28/2004
ZM schvaluje prodej zbývající části 
p.p.č. 613/1, k.ú. Kyjov za účelem podnikání 
Miroslavu Fafl ákovi, bytem Krásná Lípa, 
Kyjov 3 za cenu 70,- Kč/m2. Geometrický 
plán bude vypracován za účasti pracovníků 
odboru výstavby a ŽP a schválen odborem 
výstavby a ŽP. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 29/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1585 o výměře 
593 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Dagmar Molnárové, bytem Krásná 
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Lípa, Fibichovo údolí 894/37 za cenu 11.860,- 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.

Usnesení ZM č. 09- 30/2004
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 1586 o vý-
měře cca 500 m2, k.ú. Krásná Lípa Dagmar 
Molnárové, bytem Krásná Lípa, Fibichovo údolí 
894/37 z důvodu prodeje jinému zájemci.

Usnesení ZM č. 09- 31/2004
ZM schvaluje prodej p.p.č. 865/3 o výměře 
1610 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Alžbětě a Karlu Čechovým, bytem 
Krásná Lípa, Varnsdorfská 85 za cenu 47.350,- 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.

Usnesení ZM č. 09- 32/2004
ZM neschvaluje prodej p.p.č. 2290 o výměře 
171 m2 a p.p.č. 2291/1 o výměře 401 m2, 
vše k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Petru a Vendulce Duškovým, bytem Krásná 
Lípa, El, Krásnohorské 4 z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města.

Usnesení ZM č. 09- 33/2004
ZM schvaluje prodej části p.p.č. 74/1 o vý-
měře cca 300 m2, k.ú. Vlčí Hora za účelem 
zřízení zahrady Ing. Oldřichu a MUDr. Hedvice 
Hozákovým, bytem Praha 5, U Kříže 26/633 
za cenu 100,- Kč/m2. Geometrický plán 
bude vypracován za účasti pracovníků 
odboru výstavby a ŽP a schválen odborem 
výstavby a ŽP. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 09- 34/2004
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 258/1 
a čás ti p.p.č. 258/2, vše k.ú. Krásná Lípa Tomáši 
Hejdukovi, bytem Krásná Lípa, Bendlova 9 
z důvodu zachování pozemků pro potřeby 
města (cyklostezka, kanalizace).

Usnesení ZM č. 09- 35/2004
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 688/1 
o výměře 1811 m2, k.ú. Kyjov Waltraud 
a Vladimíru Černým, bytem Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 38 z důvodu nesouladu 
s územním plánem a Postupem ve věci 
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa.

Usnesení ZM č. 09- 36/2004
ZM schvaluje pronájem a následný prodej 
p.p.č. 186/1 o výměře 1352 m2 a p.p.č. 
186/2 o výměře 370 m2, k.ú. Vlčí Hora Petru 
Andrlovi, bytem Krásná Lípa, Vlčí Hora 130 za 
těchto podmínek:
1. prodej uvedených pozemků je podmíněn 

odkoupením objektu čp. 8, Vlčí Hora
2. budoucí kupní cena ve výši 56.910,- 

Kč (20,- Kč/m2 do základní výměry, 
nad základní výměru 35,- Kč/m2) bude 
uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní s termínem plnění do 
31.12.2011

3. kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené

Usnesení ZM č. 09- 37/2004
ZM neschvaluje odkoupení části p.p.č. 1786 
(cca 2700 m2), k.ú. Krásná Lípa, od fi rmy 
OCELOT International s.r.o. Kyjov 36 za cenu 
130.000,- Kč. 

Usnesení ZM č. 09- 38/2004
ZM schvaluje ukončení smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2001/40/15-300 
na prodej p.p.č. 1321/1, k.ú. Krásná Lípa 
a vrácení složené zálohy kupní ceny pozemku 
ve výši 12.600,- Kč Jánu a Janě Antálkovým, 
bytem Krásná Lípa, Čapkova 519.
 
Usnesení ZM č. 09- 39/2004
ZM se seznámilo se žádostmi Jaroslavy Záleské, 

bytem Varnsdorf, Dragounská 1187 a Michala 
Zenknera, bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 
91 ve věci majetkoprávního vypořádání 
jejich pozemků, zasahujících dle vytyčení do 
stávajících místních komunikací ve vlastnictví 
města i dopisem města ze dne 17.6.2003, 
ve kterém opětovně žádá Katastrální úřad 
Rumburk o sdělení závazného termínu řešení 
tohoto neutěšeného a problematického stavu 
v údajích katastru nemovitostí - to je jejich 
uvedení do souladu se skutečností. Přes 
urgence odpovědi ze dne 29.9.2003 a ze 
dne 10.11.2003 nebyla tato věc ze strany 
KÚ Rumburk do dnešního dne vyřízena a tak 
ani město nemohlo uvedené žádosti občanů 
vyřídit. 
ZM vyslovuje své neuspokojení s prací i činností 
Katastrálního úřadu v Rumburku a ukládá RM 
zajistit dořešení této věci.

Usnesení ZM č. 09- 40/2004
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku 
p.p.č. 83/1, k.ú. Kyjov městu Krásná Lípa od 
PF ČR Děčín, který je dle ÚP určený k realizaci 
zeleně.

Usnesení ZM č. 09- 41/2004
ZM na doporučení RM schvaluje přechod 
práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13-
318 na byt č. 22 v objektu Nemocniční 
1149/12a, mezi Městem Krásná Lípa a Olhou 
Sazamovou a Martinem Sazamou oba bytem 
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa na Darinu 
Bajzovou a Jána Bajzu oba bytem Pod Školou 
247/11, Teplice - Prosetice.

Usnesení ZM č. 09- 42/2004
ZM se seznámilo s dopisy fi rmy Kámen 
a ztvárnění s.r.o. Krásná Lípa ve věci 
problematiky plnění podmínek kupní smlouvy 
objektu „Zámeček“ i na ní navazující smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní na pozemek 
p.p.č. 403/1 k.ú. Krásná Lípa a nesouhlasí 
s provedením změn těchto smluv dle 
návrhů fi rmy, protože uváděné důvody jsou 
neopodstatněné. 
Do dnešního dne fi rma nesplnila dohodnuté 
podmínky a smlouva o budoucí smlouvě kupní 
i smlouva o nájmu, týkající se předmětného 
pozemku, skončila k 31. 1. 2004. 
ZM neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na p.p.č. 403/1 k.ú. Krásná 
Lípa s fi rmou Kámen a ztvárnění s.r.o.

Usnesení ZM č. 09- 43/2004
ZM schvaluje přijetí dotace ze SFŽP ČR na 
akce:
a) „Regenerace městského parku v Krásné 

Lípě“ v celkové výši 5 902 165,- Kč
b) „Rekonstrukce zeleně městského hřbitova 

v Krásné Lípě“ v celkové výši 588 256,- Kč 
a schvaluje uzavření smluv s dodavateli 
na základě výsledků výběrových řízení. 

Usnesení ZM č. 09- 44/2003
ZM schvaluje předložený projekt „Regenerace 
panelového sídliště v Krásné Lípě“ a zároveň 
schvaluje případné uvolnění částky do výše 1 
mil. Kč z rozpočtu města na úhradu vlastního 
podílu ve výši 30% rozpočtových nákladů.
  
Usnesení ZM č. 09- 45/2004
ZM schvaluje 1.rozpočtové opatření rozpočtu 
Základní školy Krásná Lípa, okres Děčín, přís-
pěvková organizace pro rok 2003.

Usnesení ZM č. 09- 46/2004
ZM schvaluje Roční zprávu Města Krásné Lípy 
o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2003 
v předloženém znění.

Usnesení ZM č. 09- 47/2004
ZM schvaluje předání video projektoru 
Dataview 370 mezi městem Krásná Lípa 
a Základní školou Krásná Lípa, okres Děčín, 

příspěvková organizace.

Usnesení ZM č. 09- 48/2004
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru o závěrech kontrolních akcí č. 4 
– 6.

Usnesení ZM č. 09- 49/2004
ZM ukládá RM:
1) 1x ročně předložit kontrolu úkolů 

dlouhodobého charakteru, které 
vyplynuly z jednání ZM.

2) úpravu stávajícího organizačního řádu 
Městského úřadu

Usnesení ZM č. 09- 50/2004
ZM ukládá kontrolnímu výboru provedení 
těchto kontrol:
1) odvádění místních poplatků
2) výběr nájemného a způsob využití 

získaných prostředků
3) prodeje nemovitostí a způsob využití 

získaných prostředků

Usnesení ZM č. 09- 51/2004
ZM ukládá fi nančnímu výboru provedení 
těchto kontrol:
1) evidence poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Krásná Lípa,

2) příprava OZV o místních poplatcích
3) kontrola hospodaření Křinice s.r.o.

Usnesení ZM č. 09- 52/2004
ZM schvaluje členské příspěvky na rok 2004 
do:
Euroregionu NISA 3,- Kč na obyvatele
Euroregion LABE 2,50 Kč na obyvatele 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska 3,50 Kč na 
obyvatele.

Usnesení ZM č. 09- 53/2004
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu na 
rok 2004 dle předloženého návrhu.

Usnesení ZM č. 09- 54/2004
ZM schvaluje změnu statutu sociálního fondu 
na rok 2004 dle předloženého návrhu.

Usnesení ZM č. 09- 55/2004
ZM neschvaluje příspěvek na zajištění 
Ambulantní pohotovostní péče ve Velkém 
Šenově ve výši 25.000,- Kč.

Usnesení ZM č. 09- 56/2004
ZM schvaluje návrh plánu práce Zastupitelstva 
města na rok 2004.

Usnesení ZM č. 09- 57/2004
ZM bere na vědomí návrh Ústeckého kraje 
na převzetí zřizovatelství Domova důchodců 
a Ústavu sociální péče městem Krásná Lípa 
a ukládá RM pokračovat v jednání ve smyslu 
návrhu dopisu – odpovědi náměstkovi 
hejtmana Ústeckého kraje.

Usnesení ZM č. 09- 58/2004
ZM ukládá RM provést průzkum zájmu 
odkoupení bytů ve starší panelové zástavbě 
a následně předložit návrh řešení ZM.

Usnesení ZM č. 09- 59/2004
ZM ukládá radě města zabývat se těmito 
otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
a) Josef Myšák – dořešit pronájem pozemku 

p. Sabo a p. Pánek.
b) Miroslav Vais – průběžné opravy 

místních komunikací – štěrk – Krásný 
Buk – Sněžná.

Usnesení ZM č. 09- 60/2004
ZM ukládá radě města odpovědět na tyto 
interpelace členů ZM:
a) Josef Myšák – DPS – zatékání balkony 
(zastřešení balkonů).


