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Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe
vyjde 12. bﬁezna
3,50 Kã

28. února 2005

Krásná Lípa vylep‰uje vzhled
svého hﬁbitova
Historicky ãi jinak hodnotné hroby se rozhodla zachovat a postupnû opravit krásnolipská radnice. Podobn˘ zámûr má i s takzvanou Dittrichovou hrobkou. „Historicky ãi
jinak hodnotné zachováme a v budoucnosti pﬁípadnû opravíme ãi zrestaurujeme,“
ﬁekl krásnolipsk˘ tajemník Jan Koláﬁ. Dodal,
Ïe co se t˘ká Dittrichovy hrobky, do‰lo k obnovení kontaktu s pozÛstal˘mi rodiny, kteﬁí
Ïijí v sousedním Nûmecku. „Z prostﬁedkÛ
mûsta není dnes moÏné zajistit rekonstrukci
ani pouhé zakonzervování souãasného
stavu hrobky, kter˘ je dûdictvím mnoha desítek let chátrání,“ poznamenal Jan Koláﬁ.
O opravû a zachování cenn˘ch hrobÛ
a hrobÛ v˘znamn˘ch rodákÛ mûsto uvaÏuje v souvislosti s probíhající rekonstrukcí
mûstského hﬁbitova. „Hﬁbitov je odrazem
historie mûsta. KaÏd˘ ãlovûk k nûmu má

nûjak˘m zpÛsobem specifick˘ a blízk˘
vztah. Právû proto se snaÏíme vylep‰it jeho
vzhled,“ poznamenal Jan Koláﬁ. Dodal, Ïe
s tím je spojena i snaha o nápravu administrativních nedostatkÛ z minulosti. âímÏ má
na mysli uvedení do poﬁádku zanedbané
hﬁbitovní evidence tak, aby se mohly odstranit opu‰tûné a neudrÏované hroby.
V minul˘ch letech mûsto rovnûÏ opravilo
interiéry i vnûj‰ek hﬁbitovní kaple. „Z vût‰í
ãásti svépomocí v rámci ãinnosti technick˘ch sluÏeb mûsta jsme opravili i stﬁechu,“
upﬁesnil Jan Koláﬁ. Dodal, Ïe technické
sluÏby také zhotovily adekvátní náhradu za
ukradenou vstupní hﬁbitovní bránu a uvedly
do pÛvodního stavu hﬁbitovní zeì, která
se v roce 2002 vlivem silného podmáãení
zhroutila.
(vik)

Hvûzdami dne se staly dûti
z dûtsk˘ch domovÛ
UÏ podruhé se hrdiny charitativní akce na
Kopeckého kopci v Horním PodluÏí staly dûti
z dûtsk˘ch domovÛ v Krásné Lípû a âeské
Kamenici. SoutûÏily o hlavní cenu dne, televizor. Vedle nich se ale na Kopeckého kopci
se‰lo dal‰ích nûkolik set divákÛ, kteﬁí spoleãnû s muzikálov˘mi hvûzdami pﬁi‰li podpoﬁit dobrou vûc.
JiÏ potﬁetí se zde totiÏ uskuteãnila charitativní akce Hvûzdy a lyÏníci, pﬁi níÏ známé
osobnosti ãeské populární scény spolu
s dûtmi z dûtsk˘ch
domovÛ
soutûÏily
v tradiãních i ménû
tradiãních disciplínách,
na své si ale pﬁi‰li i diváci samotní. Ti kromû
toho navíc je‰tû mohli
podpoﬁit své favority
z dûtského domova
a pﬁispût sv˘m hlasem
k jejich vítûzství.
Oba dûtské domovy
se zde sice setkaly poprvé, ale nováãky tu
nejsou. Dûtsk˘ domov
v Krásné Lípû tu soutûÏil pﬁi prvním roãníku,
ten druh˘ v roce loÀ-

ském. A oba zvítûzily. Tentokrát ale byly lep‰í
dûti z dûtského domova v âeské Kamenici, které po zásluze vysnûn˘ televizor dostaly. S prázdnou odtud ale nakonec neodjel nikdo, ani druh˘ dûtsk˘ domov, ten si
odvezl DVD pﬁehrávaã, ani ostatní náv‰tûvníci hvûzdného dopoledne. Ti první si odvezli
spousty men‰ích i vût‰ích vûcn˘ch cen, nûjaká ta drobnost zbyla i na soutûÏící z ﬁad divákÛ. V‰ichni dohromady odtud ale odcházeli s pocitem pﬁíjemnû proÏitého víkendu.

Jistû se kaÏd˘ z obãanÛ mûsta Krásná
Lípa obãas zeptá, jak je moÏné, Ïe stavby,
které ohroÏují Ïivot a zdraví obãanÛ, je‰tû
stojí. Jedná se napﬁíklad o b˘valou ‰kolu
v Pletaﬁské ulici, rodinn˘ dÛm v Kyjovské
ulici nebo b˘val˘ areál ACHP. Pracovníci
odboru v˘stavby a Ïivotního prostﬁedí, kteﬁí
jsou povûﬁení v˘konem státního stavebního dohledu, nûkolikrát vyz˘vali vlastníky
tûchto objektÛ, aby je zabezpeãili tak,
aby neohroÏovaly Ïivoty a zdraví lidí. U nûkter˘ch se podaﬁilo alespoÀ nûco, napﬁíklad odstranûní zbytkÛ rodinného domu
v Jugoslávské ulici nebo naﬁízení zabezpeãovacích prací na objektu b˘valé samoobsluhy v KﬁiÏíkovû ulici. U nûkter˘ch v‰ak
stále nebezpeãí hrozí, objekty jsou pﬁístupné tﬁetím osobám, stále ãastûji se stávají odkladi‰tûm rÛzného odpadu, a tak
vznikají dal‰í ãerné skládky.
V roce 2001 byl seznam chátrajících budov pﬁedán Stavebnímu úﬁadu v Rumburku k zahájení správního ﬁízení o odstranûní tûchto staveb. Nyní je vûcí stavebního
úﬁadu, jak rozhodne a zda pﬁimûje majitele
k odstranûní tûchto staveb.
(vik)

Rada mûsta
chválí a dûkuje
Se zprávami, jak dopadl loÀsk˘ rok v zaﬁízeních mûsta, se rada seznámila na svém
posledním jednání. Na papíﬁe bylo shrnuto
to, s ãím jsme se mohli setkat v prÛbûhu
roku 2004 v T-klubu, kulturním domû a kinû,
sportovním areálu a knihovnû a za ãím je
skryt aktivní pﬁístup vedoucích tûchto zaﬁízení. Nové nápady, nové aktivity, péãe
o zaﬁízení a vybavení i ﬁe‰ení pﬁípadn˘ch
problémÛ se odrazilo na zv˘‰eném zájmu
dûtí i dospûl˘ch tato zaﬁízení vyuÏívat. Zaﬁízení vût‰inou bezplatnû vyuÏívají také zájmové organizace a to je dal‰í nápor náv‰tûvníkÛ, s kter˘m je tﬁeba poãítat. Rada
mûsta dûkuje vedoucím a pracovníkÛm
jmenovan˘ch zaﬁízení za vykonanou práci.
Roky nás z amplionÛ mûstského rozhlasu
zval k náv‰tûvû nejrÛznûj‰ích akcí nebo nás
informoval o novinkách znám˘ hlas. Pan
Chudoba, kterému tento hlas patﬁí, se rozhodl, Ïe v leto‰ním roce „povûsí svou hlasatelskou ãinnost na hﬁebík“ a bude se vûnovat jin˘m aktivitám. Radní mûsta mu touto
cestou je‰tû jednou dûkují za hodiny strávené v hlasatelské kabinû i neustál˘ boj
s dosluhující technikou.
(HV)
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Upozornûní
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu
probûhne v pondûlí 28. 2. 2005 ve Vlãí
Hoﬁe a v Zahradách a ve ãtvrtek
3. 3. 2005 v Krásné Lípû.

Svoz smûsného
domovního
odpadu probíhá:
v Krásné Lípû
- 1x t˘dnû v pátek
- svoz 1 x 14 dní v sudém t˘dnu v pátek
v Krásném Budu, Kyjovû, Vlãí Hoﬁe a Zahradách
- 1x t˘dnû v pondûlí
- svoz 1 x 14 dní v sudém t˘dnu v pondûlí
(zelená známka - 1 x t˘dnû, Ïlutá známka
- 1 x 14 dní a ãervená známka - kombinovan˘ svoz)
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dûlat, kdyÏ ...
Co dûlat, kdyÏ se vám ztratí pes,
koãka?
ObraÈte se na pﬁíslu‰n˘ obecní nebo
mûstsk˘ úﬁad, policii a nejbliÏ‰í útulek,
mohli by vûdût, zda pes nebyl odchycen.
Mûstsk˘ úﬁad Krásná Lípa
tel.: 412 354 820
Technické sluÏby mûsta
tel.: 412 354 848
Policie âR – OO Krásná Lípa
tel.: 411 383 333
Pokud nenajdete svého pejska ihned,
zanechte jeho popis (plemeno, stáﬁí,
barva), va‰e jméno, adresu a telefonní
ãíslo. Pokud bude va‰e zvíﬁe nalezeno,
budete ihned informováni.
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Ekologii se ‰koláci uãí i v terénu
Nedílnou souãástí aktivit Obecnû prospû‰né spoleãnosti âeské ·v˘carsko je v˘chova, vzdûlávání a osvûta. V rámci dotaãní politiky ministerstva Ïivotního prostﬁedí
jiÏ zrealizovala dva projekty, na nichÏ spolupracovala se Správou Národního parku
âeské ·v˘carsko a âSOP Tilia. „V souãasné
dobû nabízíme ekov˘chovné programy urãené zejména mateﬁsk˘m a základním ‰kolám. Dûti se v nich seznámí s pﬁírodou,
s její ochranou a problematikou domácí
ekologie,“ vysvûtlila Jarmila Vrtílková. Dodala, Ïe ãasto tyto programy realizují pﬁímo
ve ‰kolách, ale cílem v‰ech tﬁí organizací je
nabídnout jim terénní programy a vícedenní pobyty, a tím je pﬁilákat pﬁímo do Národního parku âeské ·v˘carsko.
Jarmila Vrtílková rovnûÏ uvedla, Ïe jejich
spoleãnost v loÀském roce zrealizovala ‰edesát ‰est programÛ pro osmnáct ‰kolsk˘ch
zaﬁízení, kter˘ch se zúãastnilo pﬁes tﬁináct
set dûtí z mateﬁsk˘ch, základních a stﬁed-

ních ‰kol. Pﬁitom nejvût‰í zájem, témûﬁ osmdesáti procentní, projevili Ïáci ‰kol základních. „Nejãastûj‰ím partnerem je základní
‰kola v Krásné Lípû, která vyuÏívá nabídky
tûchto programÛ v rámci projektov˘ch
t˘dnÛ u pﬁíleÏitosti Dne Zemû, Svûtového
dne vody ãi Dne stromÛ,“ pﬁipomnûla Jarmila Vrtílková.
Ov‰em i letos bude jejich spoleãnost nabízet programy z oblasti domácí ekologie,
bûhem nichÏ se hravou formou dozvûdí, jak
a proã odpady tﬁídit, jak se recyklují nûkteré
materiály, kde se doma spotﬁebuje nejvíc
vody, ãi co je nejvût‰ím jedlíkem elektﬁiny
v domácnosti. „Programy lze vyuÏít nejen
jako doplnûní v˘uky pﬁírodopisu, ale i fyziky,
matematiky a v˘tvarné v˘chovy,“ vysvûtlila. Kromû toho jako novinku pﬁipravují i program o odpadech pro nejmen‰í, kter˘
bude vhodn˘ i pro dûti z mateﬁsk˘ch ‰kol.
Jarmila Vrtílková,
o.p.s.âeské ·v˘carsko

Zvítûzily domácí podmínky za
pﬁijatelné ceny
Dostupnost
lila
zástupa levnost, to
kynû ﬁeditelky
jsou dÛvody
Eva
Saloproã Ïáci sevová.
Dodmé
tﬁídy
dala, Ïe nyní
zdej‰í základní
jezdí Ïáci ze
‰koly jiÏ nûkotﬁíd, pro které
lik let absolvují
je kurz skusvÛj lyÏaﬁsk˘
teãnû urãen,
v˘cvik na nedﬁíve
jezdil
daleké sjezspí‰e v˘bûr
dovce v Hord r u h é h o
ním PodluÏí.
stupnû. Její
Krásnolip‰tí
slova potvrsedmáci hordila i uãitelka
Díky vypÛjãen˘m ‰kolním lyÏím a mal˘m nákladÛm se
nopodluÏskou
Hana HoﬁemÛÏe uãit lyÏovat i AlÏbûta Havlínová z krásnolipské zásjezdovku kﬁiÀovská, která
kladní ‰koly.
Ïovali v polouãí lyÏovat
vinû února. „Tento zpÛsob lyÏaﬁské v˘uky se
kompletnû celou sedmou tﬁídu. „V‰ichni
osvûdãil jak pedagogÛm, tak i rodiãÛm. Romají ‰kolní lyÏe, takÏe nikdo ani nemusel zÛdiãe totiÏ za lyÏaﬁsk˘ kurz zaplatí pouze pût
stat doma,“ podotkla. Spokojené jsou i dûti,
set korun a u‰etﬁí i za vybavení sv˘ch dûtí,
jen jim trochu chybí spoleãnû proÏité vekteré si ve ‰kole mohou pÛjãit i lyÏe,“ vysvûtãery, které by jinak trávily na horách.

Pharming, a. s. divize Zahrady hledá pracovníka do oddělení OTK.
Požadujeme: středoškolské vzdělání polygrafického směru, znalost práce s PC, komunikativnost, flexibilitu, samostatnost.
Praxe v oboru výhodou.
Nabízíme: odpovídající ohodnocení, přívětivý kolektiv.
Strukturovaný životopis, prosím, zasílejte do
15. 3. 2005 na,
bohumila.sieberova@pharming.cz, bližší informace na tel. 412 336 210 nebo 412 336 212.

Pharming, a. s. divize Zahrady hledá technologa (konstrukce skládaček z lepenky).
Požadujeme: středoškolské vzdělání polygrafického směru, znalost práce s PC, komunikativnost, flexibilitu, samostatnost.
Praxe v oboru výhodou.
Nabízíme: odpovídající ohodnocení, přívětivý kolektiv.
Strukturovaný životopis, prosím, zasílejte
do 15. 3. 2005 na,
bohumila.sieberova@pharming.cz, bližší informace na tel. 412 336 210 nebo 412 336 212.
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ZKRÁTKA
Mûstu firma EKO KOM prostﬁednictvím
Pro EKO Varnsdorf zapÛjãila nové kontejnery na tﬁídûn˘ odpad (sklo, papír
a plasty). Kontejnery jsou novû umístûny
na PraÏské ulici „U Medvûda“, na parkovi‰ti v Kyjovû a na Vlãí Hoﬁe pﬁed Nobilis
Tilia.
Zástupci Krásné Lípy se zúãastnili pﬁátelského sportovního utkání v nûmecké
partnerské obci Eibau. Zahrát volejbal, minifotbal a pûstbal si pﬁijeli také z Rybni‰tû
a Waldor fu. Bylo by dobré vûnovat
v leto‰ním roce trochu ãasu sportovní pﬁípravû, abychom se z leto‰ního tﬁetího
místa dostali v˘‰.
Ve ãtvrtek se uskuteãní mimoﬁádné
zastupitelstvo mûsta, na kterém starosta
Zbynûk Linhart pﬁítomné seznámí s projektem Centra âeského ·v˘carska, na které
mûsto získalo finance z fondÛ Evropské
unie.
Do 31. 5. úﬁedníci mûsta zkontrolují zaji‰tûní a zpÛsob likvidace odpadÛ u místních
podnikatelÛ.
Kulturní komise vyz˘vá v‰echny zájmové
organizace ve mûstû, aby se v leto‰ním
roce, kdy oslavíme 135. v˘roãí od pov˘‰ení na mûsto, pﬁipravili na pﬁedstavení
své organizace na jarmarku 11. 6. 2005.
K dispozici bude mít kaÏdá organizace jeden v˘stavní panel a stánek, kde mÛÏe
pﬁedstavit své úspûchy a svÛj spolkov˘ Ïivot. Organizaci zaji‰Èuje Jan Rosa.
Na základû v˘bûrového ﬁízení, které vyhlásil Ústeck˘ kraj, bude dopravní obsluÏnost ve ·luknovském v˘bûÏku zaji‰Èovat
nová firma Stanislav Jeník Varnsdorf. Od
1. 5. 2005 tedy pﬁestanou jezdit autobusy
âSAD a na zastávkách se objeví autobusy
nové, Ïluté. S tím bude také spojena
úprava jízdních ﬁádÛ, které zatím nejsou
k dispozici. Poãet spojÛ podle pﬁíslibu
firmy i kraje by se mûl od kvûtna roz‰íﬁit
a komfort pro cestující zlep‰it. Cena, kterou cestující zaplatí v autobuse, se pﬁes
tato vylep‰ení pr˘ zvy‰ovat nebude.
Krásná Lípa hledá rozhlasáka. Jedná se
o dobrovolnou ãinnost pro ãlovûka ãasovû nezávislého. V mûstském rozhlase se
vysílá jednou za ãtrnáct dní a namátkovû
pﬁed aktuální akcí. Infor mace v podatelnû mûstského úﬁadu.
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Masopust v Krásné Lípû s Dykytou
Potichu a jakoby v utajení probûhl dne
5. 2. 2005 v Krásné Lípû masopust i s folklorním souborem Dykyta. Jednalo se spí‰e o komorní akci, jeÏ nebyla plakátovaná a konala
se vût‰inou „pod stﬁechou“, takÏe ji zaregistroval málokdo.
Dopoledne se uskuteãnil tradiãní a velmi
zdaﬁil˘ masopustní prÛvod s Dykytou ve
Varnsdorfu a po jeho skonãení se maskovaní
ãlenové souboru pﬁemístili do Krásné Lípy,
kde jiÏ mûli domluveno zastavení v domû
s peãovatelskou sluÏbou, v domovû dÛchodcÛ, v ústavu sociálních sluÏeb „Palmovka“ a v nûkolika rodinách. První zastávka v domû s peãovatelskou sluÏbou
byla velmi dojemná. Kdo z obyvatel DPS
mohl, dostavil se po prvních tónech muziky
do klubovny v pﬁízemí, aby se potû‰il
s ma‰karami a pﬁi muzice, jeÏ jim pﬁipomnûla mladá léta, si zazpíval i podle sv˘ch
moÏností a schopností si i trochu zatancoval.
Po více neÏ hodinû se prÛvod ma‰kar mohl
vydat na krátkou cestu pﬁes sídli‰tû do domova dÛchodcÛ, kde jiÏ obyvatelé ústavu
ãekali v hale v pﬁízemí. I zde se obdobná situace opakovala. Muzika s písnûmi mnoh˘m z nich vehnala slzy do oãí, neboÈ ne
v‰ichni byli schopni si zatancovat, protoÏe
nemoci a vy‰‰í vûk je pﬁipoutaly na invalidní
vozík. S chutí si ale zazpívali a zavzpomínali.

Informace k sepsání Ïádosti na
kanalizaãní pﬁípojku
Kde: Severoãeské vodovody a kanalizace, zákaznické centrum
5. kvûtna 68, Varnsdorf
Kdy: 3. 3. 2005 od 8.30 do 14.00 hod.
Co vzít s sebou: snímek z projektu pﬁípojky
prÛkaz totoÏnosti
aktuální stav vodomûru

Tipy
LyÏaﬁsk˘ areál Horní PodluÏí:
Provoz ve v‰ední dny od 10 do 20 hodin
(v pﬁípadû zájmu do 21 hod.), víkendy
a svátky od 9 do 20 hod (nebo 21 hod)
Ceny - jedna jízda 10 Kã, 5 jízd – 50 Kã, 10
jízd – 80 Kã, celodenní permanentky nejsou
LyÏaﬁsk˘ areál na Jedlové:
Provoz od 9 do 16 hodin
jednotlivé jízdné pro dospûlé: 20 Kã
jednotlivé jízdné pro dítû do 145 cm: 15 Kã
polodenní permanentka pro dospûlé: 150 Kã
polodenní permanentka pro dítû do 145
cm: 100 Kã
veãerní lyÏování pouze na Meziãkách od 17

2. roãník Valent˘nského krmení zvíﬁátek
Pod heslem ,,V nedûli pﬁed Valent˘nem
pomÛÏeme zvíﬁátku, den poté pak pﬁání
po‰lem tûm, co máme v srdíãku“ uspoﬁádal
T-KLUB Krásná Lípa v nedûli 13.2.2005 jiÏ
druh˘ roãník Valent˘nského krmení zvíﬁátek.
Zatímco minul˘ rok jsme naplnili krmelec na
Kamenné Horce, letos jsme se s ka‰tany, tvrd˘m peãivem a senem vydali do lesa mezi
Studánkou a Krásnou Lípou. Bûhem krásné,
tﬁíhodinové procházky, která vedla sice

Zde se k souboru pﬁidala i dûvãata z ústavu
sociální péãe a opût asi po hodinû strávené
se zdej‰ími seniory se masopustní prÛvod vydal alejí a pak pﬁes pole k Vyhlídkám a tﬁetímu domovu – „Palmovce“. I zde zamûstnanci tohoto zaﬁízení soustﬁedili obyvatele
ústavu v hale, kde si s ma‰karami zatanãili.
Ti, kteﬁí do haly nemohli, o nic nepﬁi‰li, neboÈ
i muzika i masky za nimi vystoupaly po schodech do dal‰ích dvou podlaÏí na chodby
a k lÛÏkÛm. I zde se zpívalo pﬁes hodinu
a pak je‰tû nûkolik málo zastávek v rodinách a leto‰ní masopust se jiÏ stal historií.
Po nabyt˘ch zku‰enostech a po tom, jak
srdeãnû jsme byli pﬁivítáni tûmi, jimÏ na‰e
náv‰tûva byla urãena, hodláme v obdobném zpÛsobu konání na‰ich masopustních
obchÛzek pokraãovat i v pﬁí‰tích létech.
(J. P. ·koda)

v tûsné blízkosti mûsta, ale pﬁesto v pﬁekrásné, aÏ pohádkovû zimní krajinû se na nás
neustále usmívalo sluníãko, a tak nás vlastnû
pﬁíroda sama bohatû odmûnila za ná‰ mal˘
dobr˘ skutek velk˘m vnitﬁním záÏitkem.
Dûkuji v‰em úãastníkÛm v˘letu za to, Ïe nebyli pohodlní a sobeãtí a pomohli lesní zvûﬁi,
která je v tûchto dnech z velké ãásti právû
na krmelcích závislá.
(Jan Fiala, T-KLUB)

do 20 hod. – celoveãerní jízdné 120 Kã, jednotlivá jízda 15 Kã.
Zpûváãek Tol‰tejnského panství. SoutûÏ
dûtsk˘ch zpûvákÛ a zpûvaãek se uskuteãní
v sobotu 26. února v kulturním domû
v Krásné Lípû.
Únor – bﬁezen. I. roãník vûdomostní soutûÏe
Co v‰echno uÏ vím o pﬁírodû na téma:
„Mláìata a jejich Ïivot v lese“ Informace
na www stránkách âSOP Tilia
Fotografická soutûÏ. Probíhá fotografická
soutûÏ NÁ· NÁRODNÍ PARK âESKÉ
·V¯CARSKO na téma: KRÁSNÁ LÍPA – SÍDLO
SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU âESKÉ
·V¯CARSKO, bliÏ‰í informace na www.krasnalipa.cz, podatelna@krasnalipa.cz
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Zimní údrÏba
komunikací
v Krásné Lípû
Mûsto Krásná Lípa má pro zimní údrÏbu místních komunikací zpracovan˘ a zastupitelstvem mûsta schválen˘ plán údrÏby místních
komunikací. Tento plán specifikuje poﬁadí a jak˘m zpÛsobem jsou místní komunikace udrÏovány. Ulice jsou rozdûleny do ãtyﬁ skupin podle
dÛleÏitosti. V tomto poﬁadí pak probíhá jejich
zimní údrÏba. Místní komunikace zaﬁazené do
ãtvrtého stupnû se v zimû neudrÏují. Naposledy, podle aktuální situace, se vûnujeme
ostatním komunikacím a jin˘m plochám jako
jsou parkovi‰tû a odstavné plochy. Cel˘ plán
vãetnû grafického znázornûní je uloÏen
a k nahlédnutí v kanceláﬁi Technick˘ch sluÏeb
a v podatelnû MûÚ.
Na‰í snahou je reagovat na zmûny sjízdnosti,
snûÏení ãi tvorbu náledí s co nejkrat‰í prodlevou, ale vzhledem k technick˘m moÏnostem
nemÛÏeme b˘t v‰ude a hned. ZároveÀ je potﬁeba rozli‰ovat, Ïe údrÏbu hlavních komunikací ve mûstû, PraÏská, Rumburská, Doubická,
Smetanova ãi Kyjovská ulice zaji‰Èuje Správa
a údrÏba silnic Ústeckého kraje. BohuÏel
ãast˘m jevem je, Ïe úklid snûhu na místních
komunikací jiÏ probíhá a krajské jsou je‰tû neuklizeny.
V pﬁípadû problémÛ se sjízdností komunikací
se obracejte pﬁímo na odbor technick˘ch sluÏeb MûÚ – p. BartoÀ, pí. Kamberská, tel. 412
354 848 (od 1. 1. 2005), nebo 777 036 828.
Pavel BartoÀ,
vedoucí odboru technick˘ch sluÏeb

Nadace EURONISA
rozdûlí 500 tisíc
korun
Nadace EURONISA vyhlásila veﬁejné kolo
rozdûlování nadaãních pﬁíspûvkÛ z v˘nosÛ
Nadaãního investiãního fondu, benefiãních
akcí a darÛ sponzorÛ.
Podporovány budou projekty uskuteãnûné od 1. ãervence 2005 v následujících
oblastech: sociální a zdravotní, kulturní
a vzdûlávací. PﬁedbûÏná ãástka k rozdûlení je 500 tisíc korun.
Podrobné podmínky, formuláﬁ Ïádosti
a dal‰í informace obdrÏí zájemci na adrese
Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460
01 Liberec 1 nebo na internetov˘ch stránkách: www.euronisa.cz. Uzávûrka pﬁijímání
Ïádostí je 25. dubna 2005 do 16 hodin. Îádat mohou neziskové organizace registrované na území âeské republiky a zároveÀ
pÛsobící v Euroregionu Nisa.Vylouãeny jsou
politická hnutí ãi strany a fyzické osoby.
Doporuãujeme ÏadatelÛm, aby návrh
projektu konzultovali pﬁed podáním Ïádosti
s grantovou manaÏerkou Lydií Halamovou
(telefon: 485 251 953, mobil: 732 880 092
nebo e-mail: nadace@euronisa.cz).

28. února 2005

Sportovní areál bilancuje
Poprvé se sportovní areál âeského ·v˘carska otevﬁel veﬁejnosti 1. 5. 2004. První t˘den po
jeho otevﬁení probûhl na antukov˘ch dvorcích volejbalov˘ turnaj za úãasti 10 muÏstvech, kter˘ dostateãnû provûﬁil kvalitu antukov˘ch kurtÛ a celého areálu. Vedle
sportovcÛ se ov‰em v areálu se‰li i ãlenové
rÛzn˘ch komisí, sraz zde mûli i starostové
Svazku obcí Tol‰tejn.
O mûsíc pozdûji, 14. ãervna se sportovní
areál oficiálnû otevﬁel za úãasti ministra Ïivotního prostﬁedí Libora Ambroska a senátora Josefa Zosera. Naplno tak propukla první sezóna
sportovního areálu. Otevírací doba byla od
kvûtna do ãervna od 13.00 do 21.00 hod.
a pﬁes prázdniny od 9.00 do 21.00. Od záﬁí do
listopadu 13.00 do 21.00. Pak uÏ poãasí hrát
tenis nedovolilo.
Ve sportovním areálu se bûhem prvního roku
uskuteãnilo nûkolik volejbalov˘ch, nohejbalov˘ch, pláÏov˘ch turnajÛ a sportovní hry za
úãasti mûst Krásná Lípa, Rybni‰tû, Eibau.
Kromû toho areál vyuÏívala i základní ‰kola
k v˘uce tûlesné v˘chovy. Pravidelnû zde trénoval i volejbalov˘ oddíl, kter˘ má s mûstem
uzavﬁenu smlouvu na pouÏívání volejbalového
hﬁi‰tû. âlenové TJ odbíjené tu také odpracovali sto brigádnick˘ch hodin. Rozdalo se 160
kusÛ voln˘ch vstupenek ãlenÛm komisí, jako
ceny do soutûÏí, cenu do soutûÏe rádia Crystal, starostÛm ·luknovského v˘bûÏku, dûtskému domovu.
Aby se zv˘‰ila náv‰tûvnost v dopoledních
hodinách, sníÏila se o prázdninách dopolední
cena na 60 Kã. Zaãali se také prodávat klubové karty a permanentky. Za celé období se

prodalo 16 klubov˘ch karet dospûl˘ch a 5
dûtsk˘ch a 3 permanentky dospûlé
a 1 dûtská. Za pronájem kurtÛ a minigolfu se
vybralo celkem 139 000,- Kã. Za obãerstvení
bufetu se utrÏilo cca 208 000,- Kã.
Nov˘ nábytek do baru, zahradní lavice, lednice, mikrovlnná trouba, chladící vitríny na nápoje, náﬁadí na úpravu kurtÛ a údrÏbu areálu,
lavice na tribunu, sportovní vybavení, vybavení ‰atny. To v‰e pﬁi‰lo na 310.000 Kã. V˘sadbu zelenû uvnitﬁ areálu a jeho okolí, stavbu
oplocení, drobné dodûlávky provádûl technické sluÏby. Do tûchto úprav mûsto investovalo dal‰ích 137 000,- Kã.
O chod areálu, údrÏbu hﬁi‰È a celkov˘ vzhled
jsme se starali s panem Pﬁibylem. V prÛbûhu
sezóny k nám pﬁi‰el na v˘pomoc pan Vaníãek z ÚSP Brtníky. O hladk˘ prÛbûh obãerstvení se starala Pavla Lesová, která se pﬁes
prázdniny stﬁídala se Zdenou Stiborovou. Provoz obãerstvení je smluvnû zaji‰tûn se základní
‰kolou. Zásobování baru i prodej funguje
dobﬁe, sortiment je ‰irok˘ a ceny nízké. ·kola
pﬁipravila obãerstvení také na vût‰í akce.
V prÛbûhu sezóny se ukázala snad jen
jedna vût‰í chyba a tou je druh antuky, která
se po ãast˘ch de‰tích promûnila v nepropustnou desku. Pro pﬁí‰tí sezónu koupíme jin˘ druh
antuky. Také jsme ãekali vût‰í zájem o vyuÏití
reklamních ploch. Zatím je v areálu jenom reklamní panel spoleãnosti Appian Group.
2m2 reklamní plochy 5000,- Kã/rok
+ permanentka
Vlastimil ·malcl,
správce areálu

Literární soutûÏ „Drápanda 2005“
Mûsto Varnsdorf a Mûstská knihovna Varnsdorf vyhla‰ují 6. roãník literární soutûÏe pro dûti
„Drápanda 2005“.
Podmínky soutûÏe:
1. SoutûÏ je urãena dûtem 6. – 9. tﬁíd základních ‰kol a vûkovû srovnateln˘ch tﬁíd vícelet˘ch gymnázií.
2. SoutûÏící budou rozdûleni do dvou vûkov˘ch kategorií: 6. – 7. tﬁídy, 8. – 9. tﬁídy (nebo
vûkovû srovnatelné tﬁídy vícelet˘ch gymnázií).
V kaÏdé vûkové kategorii bude hodnocena
zvlá‰È próza a poezie.
3. Pﬁíspûvky (povídky, básniãky, reportáÏe)
musí b˘t pÛvodní, dosud nepublikované.
Tematika je libovolná.
inzerce
4. Pﬁijaty budou pouze práce psané
na stroji nebo tiskov˘ v˘stup z poãítaãe, pﬁitom je nutné dodrÏet klasickou normu, tj. 30 ﬁádkÛ na stránku –
60 úhozÛ na ﬁádce nebo na PC velikost písma 14 a ﬁádkování 1,5.
5. Povídky ãi reportáÏe nesmûjí b˘t
del‰í neÏ 3 strany formátu A4 –
psáno jen po jedné stranû listu. Do
kategorie poezie za‰lete 3 – 5 básniãek, kaÏdou na samostatném listû.
6. Nezasílejte opsané pﬁíspûvky
a typické ‰kolní slohové práce.

7. Kolektivní a neãitelné práce nebudou do
soutûÏe pﬁijímány.
8. Na zvlá‰tní papír uvede soutûÏící tyto údaje:
jméno, pﬁíjmení, datum narození, adresu bydli‰tû, adresu ‰koly a tﬁídu.
9. Obálku se soutûÏními pﬁíspûvky a osobními
údaji za‰lete nejpozdûji do 2. dubna 2005
(platí razítko po‰ty) na adresu: Mûstská knihovna, DRÁPANDA, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf IV.
Pﬁíspûvky, které nebudou vyhovovat organizaãním podmínkám soutûÏe nebo budou
odevzdány po termínu, budou automaticky
vyﬁazeny.

VIK¯¤, KRÁSNOLIPSK¯ PÒLMùSÍâNÍK, vydává mûsto Krásná Lípa, Iâ: 00261459, ‰éfredaktor ·árka Pe‰ková. Adresa redakce: Mûstsk˘ úﬁad
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 831. 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.
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Pronajmu obchod
v Krásné Lípě (vedle kadeřnictví).
Jedná se o hlavní místnost s výlohami,
Dále zadní místnost s koupelnou a WC
(jsou obyvatelné).
Cena 5 000,- Kč měsíčně. Volné od
1. 3. 2005.
Tel.: 737 878 077

USNESENÍ

z 53. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konaného dne
17. února 2005
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Mimoﬁádné zasedání Zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 53 – 01
RM bere na vûdomí konání mimoﬁádného
zasedání Zastupitelstva mûsta, které se uskuteãní dne 24. 2. 2005 od 16.00 hodin v zasedací místnosti MûÚ.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 53 – 02
RM doporuãuje ZM neschválit prodej ãásti
p.p.ã. 1287/1 a ãásti p.p.ã. 1287/24 dle pﬁedloÏeného návrhu Monice a Pavlu Dolej‰ím,
bytem Krásná Lípa, Komenského 1068/14
z dÛvodu zachování pozemkÛ pro potﬁeby
mûsta.
Usnesení RM ã. 53 – 03
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
261/4 o v˘mûﬁe 1959 m2 a p.p.ã. 261/3 o v˘mûﬁe 1802 m 2, v‰e k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
Gabriele Sedláãkové a Václavu Pe‰Èákovi,
bytem Krásná Lípa, Kyjov 109 z dÛvodu zachování pozemkÛ pro potﬁeby mûsta.
Usnesení RM ã. 53 – 04
RM doporuãuje ZM neschválit prodej p.p.ã.
594/2 o v˘mûﬁe 803 m2 a p.p.ã. 596 o v˘mûﬁe
457 m2, v‰e k.ú. Krásn˘ Buk Jitce Zemanové,
bytem Krásná Lípa, Kamenná Horka 56 z dÛvodu zachování pozemkÛ pro potﬁeby mûsta
a neuhrazen˘ch závazkÛ vÛãi mûstu.
Usnesení RM ã. 53 – 05
RM doporuãuje ZM neschválit prodej st.p.ã.
686/1 o v˘mûﬁe 218 m2 a p.p.ã. 1992/2 o v˘mûﬁe 210 m2, k.ú. Krásná Lípa Jiﬁímu Pechovi,
bytem Jablonné v Podje‰tûdí, Lvová 47
a Irenû Váchové, bytem Krásná Lípa, Nemocniãní 12a z dÛvodu zachování pozemkÛ
pro potﬁeby mûsta.
Usnesení RM ã. 53 – 06
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemek:
p.p.ã. 214 349 m2 k.ú. Vlãí Hora
Usnesení RM ã. 53 – 07
RM se seznámila s dopisem Ing. Jiﬁího a Jitky
Nûmãansk˘ch, bytem Litomûﬁice, Heydukova 1872/10 a doporuãuje ZM:
1. zru‰it usnesení ZM ã. 08-36/2003 ze dne
20.11.2003 o prodeji p.p.ã. 1586, k.ú. Krásná
Lípa.
2. na základû ãl. IV odst. 2 smlouvy ã.
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2003/40/15-647 o uzavﬁení budoucí smlouvy
o koupi nemovitosti schválit vrácení zálohy
kupní ceny ve v˘‰i 35 725,- Kã
3. schválit vrácení kauce ve v˘‰i 2 000,- Kã
4. neschválit poÏadavek na úhradu nákladÛ
ve v˘‰i 25 800,- Kã, vznikl˘ch z dÛvodu zamítnutí v˘stavby rodinného domu na p.p.ã.
1586, k.ú. Krásná Lípa Stavebním úﬁadem
v Rumburku
Usnesení RM ã. 53 – 08
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 241/1 o v˘mûﬁe 603 m2, k.ú. Krásná Lípa za úãelem zﬁízení zahrady Josefu Macounovi, bytem
Krásná Lípa, Smetanova 9.
2. Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 53 – 09
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout pozemek:
p.p.ã. 403 ãást cca 2500 m2 k.ú. Krásná Lípa
3. Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 53 – 10
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit p.p.ã.
p.p.ã. 521/5 o v˘mûﬁe 839 m2, k.ú. Krásn˘ Buk
za p.p.ã. 1588/1 o v˘mûﬁe 791 m2, k.ú. Krásná
Lípa.
4. Souhlas s geometrick˘mi plány
Usnesení RM ã. 53 – 11
RM schvaluje geometrické plány ã. 1025174/2004 a ã. 1026-175/2004 na zamûﬁení
skuteãného stavu vodního toku Kﬁinice.
5. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 53 – 12
RM na základû Ïádosti Ing. Libora Krále
schvaluje prodlouÏení termínu v˘povûdi nájmu nebytov˘ prostor v objektu Masarykova
1094/4 do 15.3.2005 vãetnû fyzického pﬁedání prostor.
6. Dodatek ã. 1 ke smlouvû TERMI
Usnesení RM ã. 53 – 13
RM schvaluje dodatek ã.1 ke smlouvû o poskytování sluÏeb ze dne 27.2.2004 uzavﬁené
mezi mûstem Krásná Lípa a firmou Ing. Josef
Dostál - TERMI. Pohraniãní stráÏe 2021/32,
Varnsdorf.
7. Úpravy nebytov˘ch prostor v DS
Usnesení RM ã. 53 – 14
RM schvaluje provedení stavebních úprav
v nebytovém prostoru ã. 9, Masarykova
1094/4 (DÛm sluÏeb) nájemci Bertholdu Vorlíãkovi, bytem Havlíãkova 26, Krásná Lípa dle
pﬁedloÏeného návrhu za tûchto podmínek:
1. nájemce pﬁed zapoãetím prací pﬁedloÏí
odboru MûÚ - majetkov˘ a civilnû správní
projektovou dokumentaci ke schválení
2. nájemce zazdí dvoje dveﬁe, které jej spojují
se sousedním nebyt. prostorem
3. nájemce provede rekolaudaci tûchto nebytov˘ch prostor do 30.6.2005
4. ve‰keré stavební úpravy a rekolaudaci
provede nájemce na vlastní náklady
5. nájemci bude poskytnuta podpora do
v˘‰e 50% nájmu, maximálnû 12.804,- Kã, dle
rozsahu schválen˘ch a dokonãen˘ch prací.
RM ukládá vedoucímu odboru MûÚ, Karlu
Homolkovi kontrolovat prÛbûh stavebních
prací v nebytovém prostoru ã. 9, Masarykova
1094/4 (DÛm sluÏeb).

8. Realizace propojovací poãítaãové sítû
Usnesení RM ã. 53 – 15
RM schvaluje realizaci propojovací poãítaãové sítû v objektech mûsta Krásná Lípa Nemocniãní 1137/6 a Nemocniãní 1149/12a firmou Petr Rybníãek, V Podhájí 235/3,
Rumburk za tûchto podmínek:
1. Petr Rybníãek pﬁedloÏí pﬁedbûÏn˘ seznam
zájemcÛ o pﬁipojení na internet
2. pﬁed zapoãetím prací bude pﬁedloÏena
odboru MûÚ - majetkov˘ a civilnû správní
projektová dokumentace ke schválení
3. realizaci provede firma na vlastní náklady
9. ZapÛjãení stánkÛ
Usnesení RM ã. 53 – 16
RM schvaluje zapÛjãení 20 ks stánkÛ Obãanskému sdruÏení NOBILIS TILIA na Svatojánské
slavnosti, které se budou konat ve dnech
25.6. aÏ 26.6.2005 na Vlãí Hoﬁe. TS stánky dovezou, postaví a odvezou. Pﬁed zapÛjãením
bude sloÏena kauce ve v˘‰i 10.000,- Kã , ze
které bude uhrazena pﬁípadná ‰koda na
stáncích.
10. Smlouva o v˘pÛjãce
Usnesení RM ã. 53 – 17
RM schvaluje Smlouvu o v˘pÛjãce k bezplatnému uÏívání 9 ks odpadov˘ch nádob na separovan˘ odpad s firmou EKO – KOM, a. s.,
Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4
v rámci projektu „Intenzifikace oddûleného
sbûru a zaji‰tûní vyuÏití vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ vãetnû jejich obalové
sloÏky na území Ústeckého kraje“.
III. RÒZNÉ
1. Smlouva o poskytování komplexní podpory
Usnesení RM ã. 53 – 18
RM schvaluje smlouvu na poskytování komplexní podpory garantované firmou GORDIC
ã.2005/49/29-38 mezi mûstem Krásná Lípa
a GORDIC, spol. s r.o. Jihlava.
2. Roãní zpráva o v˘sledcích finanãních kontrol za rok 2004
Usnesení RM ã. 53 – 19
RM doporuãuje ZM schválit Roãní zprávu
mûsta Krásné Lípy o v˘sledcích finanãních
kontrol za rok 2004 v pﬁedloÏeném znûní.
3. Kupní smlouva
Usnesení RM ã. 53 – 20
RM schvaluje návrh kupní smlouvy ã.
2005/33/22-44 mezi mûstem Krásná Lípa
a panem Petrem Dastychem, bytem Komenského 11, Krásná Lípa na odprodej 8 kusÛ kamenn˘ch sloupkÛ z p.p.ã.775/1 k.ú.Krásná
Lípa.
4. Likvidace majetku
Usnesení RM ã. 53 – 21
RM schvaluje na doporuãení likvidaãní komise zpÛsob likvidace majetku mûsta Krásná
Lípa pﬁevedeného do správy pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa, okres
Dûãín dle pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení RM ã. 53 – 22
RM schvaluje na doporuãení likvidaãní komise zpÛsob likvidace majetku z org.sloÏe
k mûsta Krásná Lípa dle pﬁedloÏeného návrhu.
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5. Vklad na ãinnost Agentury pro rozvoj TP
Usnesení RM ã. 53 – 23
RM doporuãuje ZM schválit vklad na rok 2005
do svazku obcí Tol‰tejn na ãinnost Agentury pro
rozvoj Tol‰tejnského panství ve v˘‰i 12 000,- Kã.
6. âlenské pﬁíspûvky na rok 2005
Usnesení RM ã. 53 – 24
RM doporuãuje ZM schválit ãlenské pﬁíspûvky
na rok 2005 do:
Svazku obcí Tol‰tejn
ve v˘‰i 16 565,- Kã
SdruÏení pro rozvoj ·luknovska
ve v˘‰i 12 884,- Kã.
SdruÏení pro zlep‰ení vodohospodáﬁsk˘ch
pomûrÛ ve ·luknovském v˘bûÏku
ve v˘‰i 10 000,- Kã
7. Organizaãní sloÏka mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 53 – 25
RM doporuãuje ZM schválit zﬁizovací listinu organizaãní sloÏky mûsta Krásná Lípa 0379
Centrum NP âeské ·v˘carsko I s platností
k 1. 1. 2005.
8. Pﬁíspûvek SdruÏení pro zlep‰ení vodohospodáﬁsk˘ch pomûrÛ
Usnesení RM ã. 53 – 26
RM doporuãuje ZM schválit úhradu vlastního
podílu ve v˘‰i 13.932,- Kã do SdruÏení pro
zlep‰ení vodohospodáﬁsk˘ch pomûrÛ ve
·luknovském v˘bûÏku na zpracování podkladÛ k Ïádosti o poskytnutí podpory z Kohezního fondu EU a SFÎP âR.
9. Zpráva o vzdûlávání zamûstnancÛ mûsta
Usnesení RM ã. 53 – 27
RM bere na vûdomí Zprávu o vzdûlávání zamûstnancÛ mûsta Krásná Lípa v pﬁedloÏeném znûní.
10. Kontrola plnûní usnesení a úkolÛ RM
Usnesení RM ã. 53 – 28
RM bere na vûdomí kontrolu plnûní usnesení
a úkolÛ RM dle návrhu pﬁedloÏeného tajemníkem MûÚ.
11. Byty
Usnesení RM ã. 53 – 29
RM schvaluje vrácení kauce ve v˘‰i 5.000,- Kã
za byt ã.16, Nemocniãní 1062/26, Krásná Lípa
Josefu Ho‰kovi.
12. Köglerova nauãná stezka Krásnolipskem
Usnesení RM ã. 53 – 30
RM schvaluje licenãní smlouvu s Václavem
Sojkou na pouÏití 30 ks fotografií na infotabule, prÛvodce a mapy pro Köglerovu nauãnou stezku Krásnolipskem.
Usnesení RM ã. 53 – 31
RM schvaluje licenãní smlouvu s firmou Geodezie online, âeská Lípa na mapy pro Köglerovu nauãnou stezku Krásnolipskem.
Usnesení RM ã. 53 – 32
RM schvaluje smlouvu o dílo s Radkem Tesaﬁem, grafické studio, Dolní PodluÏí na zpracování grafick˘ch návrhÛ infotabulí, mapy
a broÏury pro Köglerovu nauãnou stezku
Krásnolipskem.
Usnesení RM ã. 53 – 33
RM schvaluje smlouvu o dílo s Tomá‰em Salo-
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vem, ASF pﬁeklady a tlumoãení, Rumburk na
zpracování pﬁekladÛ textÛ pro infotabule,
prÛvodce a mapy pro Köglerovu nauãnou
stezku Krásnolipskem.
13. Pasport drobn˘ch staveb a objektÛ nepodléhajících zápisu do katastru nemovitostí
Usnesení RM ã. 53 – 34
RM se seznámila s Pasportem drobn˘ch staveb a objektÛ v majetku mûsta Krásná Lípa
nepodléhajících zápisu do katastru nemovitostí.
14. Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene
Usnesení RM ã. 53 – 35
RM doporuãuje ZM schválit smlouvu o zﬁízení
vûcného bﬁemene práva uÏívání, vstupu,
údrÏby a rekonstrukce vodovodního zaﬁízení
uloÏeného na p.p.ã. 1347/2, k.ú. Vlãí Hora ve
prospûch Hany a Pavla Viktorov˘ch, bytem
Svatoslavova 524/11, Praha.
15. Kontrola likvidace odpadÛ u podnikatelÛ
Usnesení RM ã. 53 – 36
RM ukládá Miloslavû Matu‰kové provést kontrolu likvidace odpadÛ u podnikatelÛ v termínu do 31. 5. 2005.

âeského ·v˘carska firmou L group dle pﬁedloÏeného návrhu.
21. Prodej zesilovaãe
Usnesení RM ã. 53 – 42
RM schvaluje smlouvu o v˘pÛjãce a smlouvu
o prodej zesilovaãe zn. Jeil L 3.6 Jiﬁímu Koubkovi, bytem Krásná Lípa, Rumburská 25 za
cenu 15.900,- Kã.
22. Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 53 – 43
RM schvaluje harmonogram úkolÛ k zabezpeãení ﬁádné a mimoﬁádné inventarizace
majetku a závazkÛ mûsta Krásná Lípa pro rok
2005 a termíny konání v‰ech inventur dle
pﬁedloÏeného návrhu.
Usnesení RM ã. 53 – 44
RM schvaluje sloÏení hlavní inventarizaãní komise a sloÏení jednotliv˘ch inventarizaãních
komisí pro rok 2005 dle pﬁedloÏeného návrhu.
23. V˘roãní zpráva o ãinnosti T-klubu
Usnesení RM ã. 53 – 45
RM bere na vûdomí v˘roãní zprávu o ãinnosti
T-klubu za rok 2004.

16. OZV ã. 1/2005
Usnesení RM ã. 53 – 37
RM doporuãuje ZM schválit OZV ã. 1/2005,
o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
na území mûsta Krásná Lípa. RM ukládá tajemníkovi mûsta uloÏit napomenutí M. Matu‰kové za nedostatky v práci.

24. V˘roãní zpráva o ãinnosti knihovny
Usnesení RM ã. 53 – 46
RM bere na vûdomí v˘roãní zprávu o ãinnosti
knihovny mûsta Krásné Lípy za rok 2004.

17. Byt v domû s peãovatelskou sluÏbou
Usnesení RM ã. 53 – 38
RM schvaluje pronájem bytu ã. 25 v domû
s peãovatelskou sluÏbou Nemocniãní
1148/12, Krásná Lípa v tomto poﬁadí
1. Macová Marie, Nemocniãní 1072/36,
Krásná Lípa
2. Smolík Jaroslav, Nemocniãní 1090/4a,
Krásná Lípa
3. Brejcha Karel,Rooseveltova 630/15, Krásná
Lípa

26. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 53 – 48
RM schvaluje zápis vãetnû pﬁíloh do kroniky
mûsta za mûsíc leden 2005 pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta Ivanem Jaklem.

18. Souhlas k úhradû
Usnesení RM ã. 53 – 39
RM souhlasí s úhradou doplatku za pobyt
v Diagnostickém ústavu sociální péãe âíÏkovice a s úhradou poplatku za vedení
úãtu ve v˘‰i 500,- Kã/mûsíc (t.j. 1.500,- Kã za
tﬁi mûsíce) za Romana Vacha nar. 5. 3.
1984, trvale bytem Krásná Lípa, Masarykova
246/6, kterému je mûsto Krásná Lípa opatrovník.
19. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 53 – 40
RM udûluje souhlas Jarmile Vrtílkové, Krásná
Lípa, Kﬁinické námûstí 255/5 k pﬁihlá‰ení trvalého pobytu pro Jakuba Judu, trvale bytem
Varnsdorf, PraÏská 2806 na adresu Krásná
Lípa, Kﬁinické námûstí 255/5.
20. Smlouva o dílo – webové stránky projektu
Komunitní centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 53 – 41
RM schvaluje Smlouvu o dílo na vytvoﬁení webov˘ch stránek projektu Komunitní centrum

25. Zpráva o vyuÏití kulturního domu – kina
Usnesení RM ã. 53 – 47
RM bere na vûdomí zprávu o vyuÏití kulturního domu – kina Krásné Lípy za rok 2004.

VI. INFORMACE
RM dále projednala tuto informaci:
- vyúãtování Reprezentaãního plesu mûsta
- âSÚ – vybrání obce do evropského demografického v˘zkumu
- evidovaní uchazeãi o zamûstnání k 31. 1. 2005
- dovoz lékÛ
- ãasopis Impulsy severozápadu – ãlánek
o âeském ·v˘carsku
- ãasopis Unser Niederland – ãlánek
o Krásné Lípû
- KâT – podûkování za finanãní odmûnu
- pﬁehled pohledávek k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm k 31. 12. 2004
- SdruÏení pro rozvoj ·luknovska – vyjádﬁení
ke sníÏení poãtu policistÛ
- zápis z porady starostÛ ze dne 11. 2. 2005
ve ·luknovû
- dopis JUDr. Otakara Motejla – otoãka na
SnûÏné
- pﬁehled stavu podílov˘ch listÛ uloÏen˘ch
v IKS KB ke dni 15. 2. 2005
RM dále projednala tento zápisy z jednání
komisí:
- likvidaãní ze dne 23. 11. 2004
- kulturní ze dne 1. 2. 2005
- SPOZ ze dne 7. 2. 2005
- sociálnû zdravotní ze dne 8. 2. 2005
- likvidaãní ze dne 15. 2. 2005

