
Odpoledne splnûn˘ch pfiání. Tak by se dal
nazvat pfiedvánoãní podveãer, kter˘ rozzáfiil
oãi nûkolika desítek dûtí, jeÏ se na pozvání
Nadaãního fondu Mosty nadûje se‰ly v Kul-
turním domû v Krásné Lípû. Na pozvané dûti
z Dûtského domova v Krásné Lípû a Do-
mova sv. Mafií Magdaleny pro matky s dûtmi
v Jifietínû pod Jedlovou ãekala nejen hro-
mada dárkÛ pod rozsvícen˘m stromem, dru-
h˘m pfiekvapením byl i koncert jedné ze Su-
perstar Michaely Noskové. „Je jedineãné
vidût spokojené dûti, kter˘m nûkdo splnil je-
jich tajná pfiání. Za to patfií lidem, ktefií tuto
akci pfiipravili, velk˘ dík,“ fiekla vedoucí jifietín-
ského domova Sv. Mafií Magdaleny Hana
Venturová.

A spokojen˘ch dûtí bylo k vidûní v krásno-
lipském kulturním domû více neÏ dost. Nûk-

teré sice odolávaly a dáreãky si schovávaly
aÏ pod ten skuteãní ‰tûdroveãerní stromek,
vût‰ina z nich ale nevydrÏela a vánoãní pa-
pír na dárku roztrhala hned na místû. A tak
se rozbalovaly poslední módní v˘stfielky, kos-
metika a samozfiejmû koãárky a autíãka. 

Most nadûje ale v Krásné Lípû nenadûloval
poprvé. Dûtem ze zdej‰ího dûtského do-
mova vánoãní dárky pfiichystal jiÏ potfietí
a maminky z Jifietína pod Jedlovou si jiÏ dru-
h˘m rokem uÏívají nov˘ch koupelen, na je-
jichÏ rekonstrukci domovu pfiispûl.

Navíc si vánoãního nadûlování neuÏívaly
pouze dûti. Zástupci Nadaãního fondu
Mosty nadûje se zastavili i v krásnolipském
domovû dÛchodcÛ, kde s jeho obyvateli ne-
jen podiskutovali o sv˘ch aktivitách, ale i zde
zanechali mal˘ dárek. (vik)
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Most nadûje plnil dûtská
vánoãní pfiání

Ke zdárnému konci se blíÏí dal‰í z v˘znam-
n˘ch investiãních akcí mûsta. Stavební spo-
leãnost DEMOS pfiedá zaãátkem pfií‰tího roku
mûstu tzv. nov˘ dÛm s peãovatelskou sluÏbou
(DPS II). Jedná se o takzvané chránûné byd-
lení, vybudované se státní podporou, v cel-
kové hodnotû témûfi 26 mil. korun. Modr˘ dÛm
na sídli‰ti tak získá mlad‰ího, Ïlutého pfiíbuz-
ného, podobného vzhledu a se stejn˘m za-
mûfiením.

Modernû vybaven˘ dÛm s 28 bytov˘mi jed-
notkami bude postupnû obsazován nájem-
níky v jarních mûsících. 

Seznam zájemcÛ ãítal pÛvodnû více neÏ ‰e-
desát jmen. Zaãátkem prosince byli v‰ichni tito
zájemci kontaktováni a poÏádáni o potvrzení
zájmu. Skupina se tak zmen‰ila na 37 zájemcÛ.
Ti byli posuzováni z mnoha rÛzn˘ch hledisek –
napfi. dle sociální potfiebnosti, zdravotního
stavu, vûku, místa bydli‰tû atd. Koneãn˘
jmenn˘ seznam budoucích nájemníkÛ projed-
nala komise zdravotní a sociální a rada mûsta
ho odsouhlasila na svém jednání 8. prosince. Ti
v‰ichni dostanou od mûsta (od nás v‰ech)
velmi pûkn˘ dárek pod stromeãek. 

Je zfiejmé, Ïe ne kaÏd˘ z dotãen˘ch bude
tímto rozhodnutím potû‰en. ¤ada star‰ích ob-
ãanÛ si pfiitom mohla pfiednostní umístûní
v tomto domû zajistit jiÏ v loÀském roce,
v rámci privatizace mûstsk˘ch bytÛ v pane-
lové zástavbû. Ten, kdo deklaroval zájem
o DPS, nemusel vstupovat do bytového druÏ-

stva, zÛstal v nájemním vztahu s mûstem
a bylo mu garantováno pfiednostní pfiidûlení
chránûného bytu v novém domû.

Nájemné z plochy bude na bûÏné úrovni
ostatních novû pfiidûlovan˘ch mûstsk˘ch
bytÛ. Spolu s úhradou pfiipojen˘ch sluÏeb bu-
dou na‰i star‰í spoluobãané bydlet za velmi
rozumnou cenu, fiádovû niÏ‰í neÏ v podob-
n˘ch, ale komerãních objektech. Standard
bydlení v‰ak bude na vysoké úrovni, vzhle-
dem k moderní konstrukci se sníÏen˘mi nároky
na vytápûní, a tím i finanãnû ménû nákladné. 

Podstatou chránûného bydlení  je poskyto-
vání sociálních sluÏeb a asistence. V urãitém
rozsahu bezplatnû v rámci nájemného, z ãásti
za úhradu. Nikdy se v‰ak nejedná o celodenní
péãi. U klienta se pfiedpokládá vysoká míra so-
bûstaãnosti. Poskytování sluÏeb bude v no-
vém domû zaji‰tûno prostfiednictvím stávají-
cích, osvûdãen˘ch o‰etfiovatelek, které
budou je‰tû posíleny o dal‰í pomocnici. Tady
je tfieba si uvûdomit, Ïe prÛmûrn˘ vûk klientÛ
DPS  stále roste, a dá se tak oãekávat zv˘‰en˘
tlak pfiedev‰ím na poskytování sluÏeb a asi-
stenci. 

ZároveÀ je na‰ím zámûrem do budoucna
více s klienty pracovat, pfiipravovat jim rÛzné
programy, aktivnû je zapojovat do dûní. Je ji-
stû vizitkou kulturnosti a odpovûdnosti, jak se
mûsto, resp. celá spoleãnost postará o své se-
niory. Jen letm˘m pohledem je patrné, Ïe
Krásné Lípû se to dafií. (J. Koláfi)

Dal‰í kvalitní bydlení pro seniory

Od poãátku devadesát˘ch let probíhaly
nesmyslné spory o vlastnictví tûlocviãny a ne-
dafiilo se je uspokojivû vyfie‰it. Tûlocviãna ve
vlastnictví státu tak nakonec pfiedstavovala
velké riziko – nikdy není jasné, jak˘ úfiedník
v Praze ji nûkomu prodá. Jednání v posled-
ních letech a také vstfiícn˘ postoj zdej‰í tûlo-
v˘chovné jednoty vedly k tomu, Ïe majite-
lem je mûsto. Chtûl bych touto cestou
v˘boru TJ a pfiedsedovi Josefu Hladíkovi po-
dûkovat za to, Ïe jsme mohli ukonãit nikam
nevedoucí spory o majetek a Ïe koneãnû
mÛÏeme do tohoto velmi vyuÏívaného, pfii-
tom zchátralého objektu investovat. 

Chci proto na druhé stranû zdÛraznit, Ïe od-
díly TJ mohly vyuÏívat tento objekt zdarma ãi
za velmi v˘hodn˘ch podmínek a i do bu-
doucna by tomu tak mûlo v zásadû b˘t. 

(Zbynûk Linhart, starosta mûsta)

Nûkolik slov
k tûlocviãnû 

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie
vyjde v úter˘ 24. ledna

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

Doslova ve ‰vech v podveãer 13. pro-
since praskal Kulturní dÛm v Krásné Lípû.
Do posledního místeãka se ho podafiilo
zaplnit kladensk˘m BroukÛm. A v‰em
tûm, ktefií si koncert kladenské revivalové
skupiny The Beatles Revival nenechali
ujít, pfiichystali fantastick˘ záÏitek v po-
dobû dokonalé kopie koncertu legen-
dárních Beatles.

Do Krásné Lípy totiÏ pfiijeli ãtyfii kluci,
ktefií jakoby z oka vypadli sv˘m slavn˘m
anglick˘m pfiedchÛdcÛm. A stejnû jako
to umûli Beatles, i jim se podafiilo zved-
nout posluchaãe krásnolipského kina ze
sedadel. Kino na‰lapané k prasknutí se
po dvou a pÛl hodinovém koncertu do-
slova otfiásalo v základech. Fantastickou
atmosférou a zájmem lidí byli pfiekvapeni
i samotní pofiadatelé. Koncert byl totiÏ
vyprodan˘ jiÏ mûsíc dopfiedu. A je jen
‰koda, Ïe kapela je zamluvená rok do-
pfiedu. Repríza úspû‰ného koncertu se
proto v nejbliÏ‰í dobû v Krásné Lípû zcela
jistû konat nebude. Pokud ale v‰e dobfie
dopadne, mohl by se krásnolipské kino
pokusit zase zaplnit písniãkáfi Samson
Lenk. (vik)

Legendární Brouci
otfiásli krásnolipsk˘m

kinem
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KvÛli svému vûku a zdravotnímu stavu
jsem se rozhodl ukonãit ãinnost v ordi-
naci v Krásné Lípû k 30. 6. 2006.
Od 1. 7. 2006 pfievezme ordinaci MUDr.
Gabriela Rezková, která bude se mnou
ordinovat uÏ od 1. 1. 2006, proto není
dÛvod k zaregistrování u jin˘ch lékafiÛ
mimo Krásnou Lípu.
V pfiípadû malého poãtu pacientÛ by
soukromé zdravotnické zafiízení zaniklo,
coÏ by bylo ‰koda, neboÈ by dle poãtu
obyvatel mûly v Krásné Lípû b˘t dvû or-
ganizace praktick˘ch lékafiÛ.

MUDr. Anton Olejár

OZNÁMENÍ

Pro zlep‰ení Ïivotního prostfiedí v Krásné
Lípû se za poslední roky vykonalo mnoho uÏi-
teãné práce. Zvelebují se parky, staví nová
sportovi‰tû, peãuje se o zelené plochy.

Ale abych nepûl jen samé radostné ódy. 
âernou kaÀkou kazící hezk˘ dojem je to-

várniãka / b˘val˘ Rukov/, která jiÏ nûkolik
mûsícÛ beztrestnû a bezosty‰nû vypou‰tí do
ovzdu‰í z továrního komínu ‰kodlivé zplo-
diny / napfiíklad spalované gumy /, zápach
zejména suÏuje konec Varnsdorfské ulice.
Prost˘ obãan by jiÏ za podobné poru‰ení

zákona byl právnû stíhán, ale provozovatel
malé továrniãky má zfiejmû nedobytnou
bránu, za kterou se nedostane ruka zákona.
Jak jinak má soudn˘ ãlovûk pochopit, Ïe
ãern˘ d˘m, valící se dennû z komína, mohl
ujít zraku zákona? 

Krásná Lípa je branou âeského ·v˘carska.
Proã tou vstupní bránou má b˘t d˘mající
komín?

(Vojtûch Kuthan)
P.S. Policie v Krásné Lípû pfiislíbila v‰e pro-
‰etfiit. (V. Kuthan)

Îivotní prostfiedí v Krásné Lípû

Jdi na Nov˘ rok na v˘let, pozvi nûkoho ze
svého okolí, poznej kus pfiírody a pfiispûj po-
tfiebn˘m. To jsou dobré skutky, které by mûl,
podle turistÛ, kaÏd˘ z nás na Nov˘ rok vyko-
nat. A ani letos na tyto ãtyfii dobré skutky
krásnolip‰tí turisté nezapomnûli.

Stejnû jako v minulosti i letos svÛj jiÏ tfiia-
dvacát˘ novoroãní v˘stup smûfiovali na
rozhlednu na Vlãí hofie. A uÏ potfietí tato
tradiãní turistická akce byla zafiazena do
akcí pofiádan˘ch Klubem âesk˘ch turistÛ
nazvan˘ch ”Novoroãní ãtyfilístek, kter˘ po-
fiádají spoleãnû s nadaãním fondem âes-
kého rozhlasu Svûtlu‰ka, jenÏ pomáhá pfie-
dev‰ím nevidom˘m dûtem a lidem
s tûÏk˘m zrakov˘m nebo kombinovan˘m
postiÏením, ktefií se dostali do krizové Ïivotní
situace.

Turisti na Nov˘
rok podpofiili

nevidomé

I v pfiedvánoãním shonu dokázali obyva-
telé Varnsdorfu zastavit a sáhnout do sv˘ch
penûÏenek, aby pfiispûli do sbírky Pozved-
nûte slabé. Tu ve mûstû pofiádala liberecká
Nadace Euronisa, do ulic mûsta ale vy‰li
studenti varnsdorfského Biskupského gym-
názia. Îáci sexty lidem v ulicích mûsta za tfii

desetikoruny nabízeli otvírák PET lahví s lo-
gem sbírky a ãástka, kterou se jim bûhem
dvou sbírkov˘ch dnÛ podafií vybrat, bude
rozdûlena mezi Domov Sv. Mafií Magdalény
pro handicapované matky s dûtmi v Jifie-
tínû pod Jedlovou a T-klub v Krásné Lípû. 

(vik)

Peníze pro Krásnolipské
vybírali Varnsdorf‰tí

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 16. 1. 2006 na Vlãí Hofie 
a v Zahradách a ve ãtvrtek 19. 1. 2006 
v Krásné Lípû.

Svoz separovaného
odpadu

Kaple Panny Marie Karmelské na Vlãí
Hofie by se mohla doãkat rekonstrukce.
Dlouhé roky chátrající kapli chce zachránit
novû vzniklé obãanské sdruÏení Vlãí Hora,
které se ji rozhodlo opravit. „Kaple je domi-
nantou Vlãí Hory a byla by ‰koda ji neza-
chránit,“ fiekl zakládající ãlen obãanského
sdruÏení Vlãí Hora Petr Hodboì.

UÏ v pfií‰tím roce by se kaple mûla doãkat
nové stfiechy a v budoucnu by jejich ob-
ãanské sdruÏení chtûlo kapli postupnû i cel-
kovû rekonstruovat. Peníze na její rekon-
strukci chtûjí mimo jiné získat i z vefiejné
sbírky, kterou chystají mezi lidmi z obce
uspofiádat. „Vlãíhorská kaple byla posta-
vena za peníze, které mezi sebou vybrali
lidé, tak proã bychom ji za stejné peníze
nemohli i opravit,“ podotkl Petr Hodboì.

Dodal, Ïe pak by kaple opût mohla slouÏit
svému církevnímu úãelu, ale nevylouãil ani
moÏnost vyuÏívat jí jako v˘stavní sínû. KaÏ-
dopádnû první krok k jejímu oÏivení obyva-
telé Vlãí Hory jiÏ uãinili, a to kdyÏ asi ‰edesát
z nich pfii‰lo na ‰tûdroveãerní pÛlnoãní m‰i,
která se tu po letech opût uskuteãnila.

Proti zámûru vlãíhorského obãanského
sdruÏení nemá nic ani majitel kaple, mûsto
Krásná Lípa, jehoÏ zastupitelé jsou ochotni
obãanskému sdruÏení kapli dlouhodobû
pronajmout a moÏná i odprodat. Krásno-
lip‰tí zastupitelé proti tomuto plánu Vlãíhor-
sk˘ch nemají nic  i proto, Ïe kaple na Vlãí
Hofie patfií mezi objekty, na jejichÏ opravu
se mûstu nepodafiilo získat finanãní pro-
stfiedky.

(vik)

Chátrající kapli chtûjí
zachránit vesniãané

Tenis, volejbal, nohejbal, ringo, softbal, mini-
kopanou nebo házenou, to v‰e si mohou od
3.1.2005 zahrát obyvatelé a náv‰tûvníci
Krásné Lípy v nové nafukovací hale, která se
stala souãástí Sportovního areálu âeského
·v˘carska. V hale je hfii‰tû o rozmûru 42 x 36
m s umûl˘m povrchem, které je rozdûleno na
dva tenisové kurty. Souãástí haly je také zá-
zemí pro sportovce. Hala je otevfiena od 
8 hod. do 22 hod. po cel˘ t˘den. Za jednu
hodinu hry na tenisovém kurtu zaplatíte 130
Kã. Pokud si zakoupíte 10 vstupenek, získáte
jednu hodinu hry zdarma. Pokud budete i let-
ním náv‰tûvníkem areálu, vyplatí se Vám za-
koupení permanentky na rok 2006 za cenu
1500 Kã. Majitel permanentky mÛÏe uplatnit
slevu a za hodinu hry v hale zaplatí 110 Kã.

Stavba víceúãelového hfii‰tû, které je na
zimu zakryto nafukovací halou, a  nové bu-
dovy se ‰atnami, sprchami, WC a skladem
vã. úprav pro imobilní, byla zahájena v záfií
leto‰ního roku

Jeden z nejvût‰ích sportovních areálÛ v re-
gionu nabídne po svém dokonãení v roce
2006 pût tenisov˘ch kurtÛ, dvû víceúãelová
hfii‰tû, hfii‰tû na pláÏov˘ volejbal, travnaté
hfii‰tû na kopanou, zrekonstruovanou tûloc-
viãnu, minigolf, desetimetrovou horolezeckou
stûnu s lanovkou, dûtské koutky s velk˘m hra-
dem, trampolínou pro dûti, prostor pro párty,
pikniky,obãerstvení a mnoho dal‰ího.  

Ve mûstû, které se stává pfiirozen˘m cent-
rem Národního parku âeské ·v˘carsko 
a které nav‰tûvuje stále vût‰í mnoÏství turistÛ

se tak otevírají dal‰í moÏnosti aktivního trá-
vení volného ãasu a sportovního vyÏití. Nová
nafukovací hala je souãástí nejvût‰ího pro-
jektu v historii mûsta, projektu Centrum âes-
kého ·v˘carska.,, Tû‰í mû, Ïe se v Krásné Lípû
se‰li aktivní lidé, ktefií dokáÏí nejen realizovat
sto‰edesátimilionov˘ projekt, ale také nové
prostory naplnit Ïivotem ,“ uvedl starosta
mûsta Ing. Zbynûk Linhart. 

Projekt je financován z grantu získaného ze
Strukturálních fondÛ EU (SROP).

Krásná Lípa, www.krasnalipa.cz

Prodám družstevní byt
2+1 v Krásné Lípě,
Nemocniční ulice.

Kontakt: 723 970 891

Krásná Lípa otevírá nafukovací halu
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ZIMNÍ STANOVÁNÍ. Krásnolip‰tí turisté pofiádají
ve dnech 13. – 15. 1. 2006 XXIV. roãník nejse-
vernûj‰ího zimního tábofiení pod Vlãí horou.
Informace: Václav Hieke.
B¤I·NÍ TANCE. Taneãní kurzy, které se opakují
kaÏdé úter˘ od 19 hodin v Kulturním domû
(kinû) v Krásné Lípû.
BESEDA. V pátek 20. 1. 2006 probûhne od
17.30 v sále evangelické fary ve Varnsdorfu
(pod starokatolick˘m kostelem u divadla) be-
seda se ZDE≈KEM BÁRTOU, evangelick˘m fa-
ráfiem a senátorem PâR na téma: „âe‰i a
Nûmci v EU“. Besedu pofiádají spoleãnû staro-
katolická farnost a evangelick˘ sbor. V‰ichni
jsou srdeãnû zváni.
DIVADELNÍ HRA. Teì ne, darling. Tak se jme-
nuje fra‰ka od Ray Conney a Johna Chap-
mana, se kterou se v Kulturním domû v Krásné
Lípû pfiedstaví v úter˘ 24. ledna 2006 v 19.00
h. divadelní soubor Domu kultury Rumburk.
Délka pfiedstavení je 95 min. a vstupné 50 Kã.

Proã nesvítil vánoãní smrk na námûstí? Poprvé
o vánoãnû ozdoben˘ smrk pfiipravila obyva-
tele Krásné Lípy uprostfied prosince snûhová
boufie. Smrk krásnolipská radnice postavila
vedle autobusové zastávky na Kfiinickém ná-
mûstí, na‰tûstí si v‰ak vzrostl˘ strom ke svému
pádu vybral nedalek˘ trávník. Pracovníci
technick˘ch sluÏeb si na zaãátku mysleli, Ïe aÏ
se se snûhem v ulicích mûsta vypofiádají , po-
kusí se vûtrem shozen˘ smrk opût postavit
a rozsvítit. BohuÏel se tak stát uÏ nemohlo, pro-
blémÛ se snûhem bylo víc neÏ dost.
200 dnÛ sbírky vyneslo pfies pÛl milionu. Zimní
ãást sbírky Pozvednûte slabé, kterou i na ·luk-
novsku pofiádá liberecká Nadace Euronisa
dosáhla dvou set sedmdesáti dvou tisíc korun.
Je to, jako by kaÏd˘ obyvatel ãeské ãásti Eu-
roregionu Nisa daroval více neÏ jednu korunu.
Tato ãástka ale je‰tû není koneãná, v˘sledek
za cel˘ 3. roãník bude znám aÏ v lednu 2006.
A to poté, co k v˘‰e zmínûné sumû pfiibudou
peníze vybrané do sbírkov˘ch pokladen umís-
tûn˘ch na rÛzn˘ch místech regionu, jako
tfieba na benzínov˘ch pumpách, v optikách,
pekafistvích, lékárnách, bankách ãi informaã-
ních stfiediscích. âást vybran˘ch penûz do-
stane i krásnolipsk˘ T-klub.
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RÒZNÉ

Více neÏ nároãné byly leto‰ní vánoãní pfií-
pravy v Dûtském domovû v Krásné Lípû.
A to ani ne po stránce samotn˘ch pfiíprav,
jako po stránce spoleãenské. Doslova den
co den totiÏ malí obyvatelé domova trávili
na nejrÛznûj‰ích charitativních akcích, v ni-
chÏ se organizace a jednotlivci snaÏí opu‰-
tûn˘m dûtem zpfiíjemnit Vánoce, které
mnohé z nich nemají pfiíleÏitost strávit

v kruhu ro-
dinném.

Jinak si
ov‰em ani
tady vá-

noãní pfiípravy s tûmi ostatními v niãem ne-
zadají. I tady se uklízelo a peklo. „I kdyÏ je
pravda, Ïe uklizeno a napeãeno musíme
mít v pfiedstihu, jinak bychom to kvÛli spole-
ãensk˘m povinnostem nebyli schopni stih-
nout,“ fiekl jeden z obyvatel krásnolipského
dûtského domova, Milo‰ Nguyen. A jmeno-
val, Ïe uÏ byli v Pardubicích, Praze ãi Liberci
a odev‰ad si pfiivezli hromady vánoãních
dárkÛ. „Lidé se nám vût‰inou vÏdy snaÏí
na‰e pfiání splnit. Nepamatuji si, Ïe by nû-
které z dûtí bylo zklamané. KaÏdopádnû le-
to‰ní Vánoce u nás byly bohaté,“ podotkl
Milo‰. (vik)

·tûdr˘ den v dûtském domovû
byl bohat˘

Pfiípad vietnamského novorozence, ob-
ãana mûsta Varnsdorf, otfiásl ‰irokou ve-
fiejností. Do fie‰ení problému se pustil i ‰éf-
redaktor TV Nova Mgr. Jan Tuna, kter˘
nastartoval legislativní problém a rozpou-
tal vlnu dotazÛ A jak to v‰echno vlastnû
vzniklo?

S novorozencem, kter˘ byl postiÏen, ne-
mohla Poji‰Èovna VZP uzavfiít poji‰tûní, ne-
boÈ dle zákona o poji‰Èovnictví a pojistné
smlouvû není poji‰Èovna oprávnûna pojis-
tit osobu nemocnou jiÏ
v dobû uzavfiení po-
jistné smlouvy. Do po-
ji‰tûní VZP se Do dostal
1. 12. 2005, a to s ohle-
dem na morální
a etické dÛvody. Do
té doby jiÏ náklady na
léãbu miminka ve V‰e-
obecné fakultní ne-
mocnici vy‰plhaly na
ãástku pfies 800 tisíc
korun. Splátkov˘ ka-
lendáfi na tuto sumu je
nereáln˘, a tak rodi-
ãÛm vznikl obrovsk˘
problém. VZP nabídla
pomoc v oblasti ná-
kladÛ vznikl˘ch pfied
úãinností poji‰tûní mi-
minka formou pfiís-
pûvku do sbírky, kte-
rou zfiídila Nadace
Na‰e dítû pro ne-
mocné „miminko Do“
a od 1. 1. 2006 pÛjde

kaÏd˘ch 10 Kã z kaÏdé pojistné smlouvy
na tuto sbírku. ¤e‰ení hledá Ministerstvo
zahraniãí i Ministerstvo práce a sociálních
vûcí. Odbor sociálních vûcí a zdravotnic-
tví ve Varnsdorfu vyplatil rodiãÛm jedno-
rázovou dávku pro rodinu s dûtmi na
úhradu mimofiádn˘ch v˘dajÛ v maximální
v˘‰i 15 tisíc korun. A co dál? V tuto chvíli
nezb˘vá neÏ podpofiit sbírku uvedením
sbírkového konta: 111 000 222/ 0300 a vû-
fiit v solidárnost spoluobãanÛ. (rm)

Miminko Do

POZVÁNKY

Advokát Vladimír Divi‰ oznamuje, Ïe otevfiel v Rumburku

v objektu âeské poji‰Èovny a.s., Palackého 205,

§ poboãku advokátní kanceláfie §
Kvalitní a rychlé právní sluÏby za pfiijatelné ceny nejen v tûchto oblastech:

- sepis a posouzení smluv a smluvních vztahÛ - pfievody nemovitostí

- soudní vymáhání pohledávek vã. exekuce - pracovní a rodinné právo

- obch. agenda, zakládání firem, zápisy do obch. rejstfiíku - daÀové poradenství

Objednejte si telefonicky schÛzku a pfiijìte se vãas poradit se sv˘mi právními pro-

blémy.

Mgr. Vladimír Divi‰, advokátní kanceláfi, Radniãní 23/1, 405 02 Dûãín 

tel./fax: 412 523 478; mob.: 731 575 960; e-mail: akdivis@seznam.cz

PPÒÒJJââKKYY  ––  ÚÚVVùùRRYY
Bankovní i nebankovní = více ‰ancí

MOÎNOST I PRO DÒCHODCE DO 75 LET
Bez poplatku, bez zástavy, rychle a …

… hlavnû BEZ PROBLÉMÒ
TEL.: 777819794

NOVÁ SPORTOVNÍ
NAFUKOVACÍ HALA

ve sportovním areálu
Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Víceúčelové hřiště
42 x 36 metrů

Dva tenisové kurty
s umělým povrchem

Otevřena od 2. 1. 2006.
Provoz od 8.00 do 22.00 hod.

Cena 130 Kč za hodinu.
telefon: 608 522 871
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3. prosince 2005 se konal v mûstské tûloc-
viãnû 1. roãník Ïákovského turnaje, kter˘
byl Svazem zápasu odsouhlasen a povolen
s mezinárodní úãastí. 

Patronát a 100 % finanãní zabezpeãení
nad pofiadatelstvím turnaje pfievzala firma
Kámen a ztvárnûní, s. r. o. Majitel firmy po-
ãítá s pofiádáním tohoto turnaje i do bu-
doucna. Îádost o zafiazení do celorepubli-
kového kalendáfie jiÏ byla zaslána.
V pfiípadû schválení by se mohl turnaj do-
stat do divize a mezinárodní úrovnû. 
V˘sledky a umístûní krásnolipsk˘ch
chlapcÛ a dûvãat. 
Pfiípravka – chlapci roã. 1996 – 1999 zápas
voln˘ styl. 
23 kg 2. âapek Franti‰ek

4. Such˘ Ale‰
5. Pavlíãek Matûj

27 kg 4. Lakato‰ Julius
5. My‰ák Jan

Chlapci jsou vyloÏen˘mi zaãáteãníky. Pro
v‰echny to bylo první praktické seznámení
s Ïínûnkou. Pfiesto bojovnost a snahu po ví-
tûzství jim nelze upfiít. O celé fiadû z nich ale
je‰tû usly‰íme. 

Mlad‰í Ïáci roã. 1993 – 1995 zápas fiecko-
fiímsk˘.
31 kg 3. Halama Petr
33 kg 1. Jony Rudolf
40 kg 1. Ruszo Jan

Ruda i Honzík v prÛbûhu roku podávali vy-
nikající v˘kony. Na domácí Ïínûnce to
pouze potvrdili, Ïe skuteãnû patfií do repub-
likové ‰piãky ve své vûkové kategorii. 

Îákynû roã. 1992 – 1995 zápas voln˘ styl. 
37 kg 1. Ferencová Markéta
44 kg 1. Surmanová Leona
70 kg 3. Surmajová NadûÏda

Markéta v hmotnosti 37 kg skuteãnû pfie-
kvapila. Po dlouhodobém vysazení z tre-

ninku /operace/ mûla na pfiípravu pouze
pár treninkÛ. O velké pfiekvapení se posta-
rala v boji o první místo, kde porazila mist-
ryni âR Moniku LabuÈovou. Ze tfií sester 
Surmajov˘ch je nejmlad‰í Leona skuteã-
n˘m talentem. V âR nemá soupefiku
a sv˘m nasazením a bojovností si zaslouÏí
obdiv. Pokud vydrÏí, mÛÏe to dovést
opravdu hodnû daleko. Turnaje se zúãast-
nilo 87 závodníkÛ a závodnic z 9 oddílÛ âR
a Nûmecka. 

Pofiadí druÏstev:
1. Chrastava
2. Kladno
3. Krásná Lípa
4. Varnsdorf
5. Liberec
atd.

Za uspofiádání skuteãnû hodnotného tur-
naje patfií díky majiteli firmy Kámen a ztvár-
nûní, s.r.o. Chlapci a dûvãata dûkují a vûfií,
Ïe 1. roãníkem tento turnaj nekonãí.

Mikulá‰sk˘ turnaj v zápase

stfieda 11. 1. 2006 PANENSTVÍ NA OBTÍÎ od 18.00 hod.

Teenagerovská komedie o nástrahách prvního sexu. 
âESKÁ VERZE, mládeÏi nepfiístupno, 83 minut, 60 Kã

pondûlí 16. 1. 2006 DOOM od 18.00 hod.

Adaptace populární poãítaãové hry, aneb nebuì lín˘ a pozabíjej co nejvíce pekel-
n˘ch monster. mládeÏi pfiístupno od 12 let, 100 minut, 60 Kã

stfieda 18. 1. 2006 STRA·PYTLÍK 10.00 a 17.00 hod.

Animovaná disneyovka o kufieti, které utrpûlo kolizí se Ïaludkem.
âESKÁ VERZE, mládeÏi pfiístupno, 77 minut, dûti 40 Kã a dospûlí 60 Kã

pondûlí 23. 1. 2006 40 LET PANIC od 18.00 hod.

Americká chytrá komedie o sexu a jin˘ch znám˘ch vûcech.
mládeÏi nepfiístupno, 116 minut, 60 Kã

stfieda 25. 1. 2006 HRUBE· A MARE· JSOU KAMARÁDI DO DE·Tù 18.00 a 20.00 hod.

Jan Budafi a Richard Krajão v ãeské komedii o lásce, sexu, celebritách a pokfiivené 
realitû. mládeÏi nepfiístupno, 108 minut, 60 Kã

pondûlí 30. 1. 2006 TAJEMN¯ LET od 18.00 hod.

Jodie Fosterová exceluje v napínavém thrilleru coby zoufalá matka, které se tisíce
metrÛ nad zemí ztratilo dítû. mládeÏi pfiístupno od 12 let, 99 minut, 60 Kã

KINO Krásná Lípa

Zpracuji úãetnictví
i zpûtnû vãetnû

v‰ech pfiiznání

DaÀové, Sociální
i Zdravotní

mobil: 723676210
e-mail:

j.chroustovská@seznam.cz

„Dubové podlahy,
schody, střešní okna.

777788164“
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I. Hlavní program
Úkoly z 18. zasedání Zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 71 - 01
RM projednala úkoly vypl˘vající z 18. zasedání
Zastupitelstva mûsta a ukládá Karlu Homolkovi:
a) projednat s Obãansk˘m sdruÏením Vlãí Hora

pronájem a pfiípadn˘ prodej kaple ve Vlãí
Hofie a pfiedloÏit ZM návrhy smluv.

2) provûfiit moÏnost poskytnutí finanãního pfiís-
pûvku obãanÛm k pfiipojení na kanalizaãní
fiad.

II. Do‰lá po‰ta
Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 71 - 02
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o nájmu po-
zemkÛ, kter˘mi se prodluÏuje doba nájmu do 31. 12.
2010: 
ã. smlouvy; nájemce
2001/23/15-017; Karel Koãárek, Krásná Lípa, Frin-
dova 8
2001/23/15-114; Renáta Koutníková, Krásná Lípa,
Masarykova 31
2001/23/15-009; Ing. Karel Hieke, Krásná Lípa,
Dlouh˘ DÛl 32
2000/23/17-257; Zdena Zelendová, Krásná Lípa, St-
radalova 23
2001/23/15-143; Ivana Nováková, Krásná Lípa, Ma-
sarykova 2
2000/23/17-047; Jaroslav Homolka, Krásná Lípa, Má-
nesova 293/6
2001/23/15-037; Zdenka Selingerová, Krásná Lípa,
Nerudova 4
2001/23/15-144; Jaroslav Rojer, Krásná Lípa, Pletafi-
ská 31
2001/23/17-311; Ivana Debnárová, Krásná Lípa, Frin-
dova 8
2000/23/17-053; Petr ·tifter, Krásná Lípa, Vlãí Hora 20
2001/23/15-003; Jana Behúnová, Krásná Lípa, Ne-
mocniãní 2a
2000/23/17-258; âenûk Kosina, Krásná Lípa, Dukel-
ská 18
2001/23/15-015; Eva Straková, Krásná Lípa, Tylova 3
2001/23/15-016; Jifií ·kvor, Praha 8, Fr˘dlantská 1300
2001/23/15-007; Bohumil Hartl, Rumburk, Jifiíkovská
22

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 71 - 03
RM schvaluje dodatek ke smlouvû o nájmu po-
zemku ã. 2001/23/15-008, kter˘m ve‰kerá práva
a povinnosti ze smlouvy vypl˘vající pfiechází na
Janu Czabanovou, bytem Krásná Lípa, Dukelská
3, a kter˘m se prodluÏuje doba nájmu do 31. 12.
2010.

Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 71 - 04
RM schvaluje pronájem ãásti p. p. ã. 132/1 o v˘-
mûfie 666 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem
sekání trávy Helenû Margoliusové, bytem Praha
8, U Vûtrolamu 5.

Dohoda o uÏívání pozemku
Usnesení RM ã. 71 - 05
RM schvaluje dohodu mezi mûstem Krásná Lípa
a Správou tratí Litomûfiice o uÏívání ãásti p. p. ã.
3 079/1 o v˘mûfie 400 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 71 - 06
RM schvaluje dohodu o ukonãení smlouvy ã.
2004/42/17-166 na v˘pÛjãku nebytového pro-
storu v suterénu objektu Masarykova 246/6,
Krásná Lípa, uzavfienou s o. p. s. âeské ·v˘car-
sko, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa ke dni
31.12.2005.

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 71 - 07
RM schvaluje smlouvu o v˘pÛjãce nebytov˘ch

prostor ã. 2 v objektu Masarykova 1094/4, Krásná
Lípa o. p. s. âeské ·v˘carsko, Masarykova
1094/4, Krásná Lípa dle pfiedloÏeného návrhu.

Smlouva s SãVK, Smetanova 285/2
Usnesení RM ã. 71 - 08
RM schvaluje smlouvu o dodávce pitné vody
a odvádûní odpadních vod s SãVK, a. s. Teplice,
Pfiítkovská 1689, pro objekt Smetanova 285/2,
Krásná Lípa. 

III. RÛzné
Budoucí provoz Infocentra â·
Usnesení RM ã. 71 - 09
RM projednala rámcovou nabídku o. p. s. âeské
·v˘carsko na provozování celého nového ob-
jektu Infocentra âeského ·v˘carska a doporu-
ãuje ji ZM ke schválení. 

Dodatek k nájemní smlouvû
Usnesení RM ã. 71 - 10
RM schvaluje dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû ã.
99/25/18-167, uzavfiené s Karlem ·ekmarem na
byt ã. 4, Bezruãova 359/15, Krásná Lípa. Dodat-
kem se nájemní smlouva prodlouÏí o dal‰í kalen-
dáfiní rok.

Dodatek k nájemní smlouvû
Usnesení RM ã. 71 - 11
RM schvaluje dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû ã.
99/25/18-213 uzavfiené s Elsou Ledvinkovou na
byt ã. 41, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa. Do-
datkem se nájemní smlouva prodlouÏí o dal‰í ka-
lendáfiní rok.

Sazebník pro mûstské byty
Usnesení RM ã. 71 - 12
RM schvaluje sazebník nájemného pro mûstské
byty pfiidûlené od 01.01.2006, dle pfiedloÏeného
návrhu.

Chránûné byty - DPS II
Usnesení RM ã. 71 - 13
RM schvaluje pronájem bytÛ v domû s peãova-
telskou sluÏbou Nemocniãní ã. 1156/16, Krásná
Lípa, dle pfiedloÏeného návrhu.

Kanalizace
Usnesení RM ã. 71 - 14
RM schvaluje dodatek ã. 2 ke smlouvû o dílo ã.
2005/11/18-207 na zhotovení kanalizaãních pfií-
pojek mûstsk˘ch objektÛ s firmou Ing. Petr Hanek
- Ventos, Tovární 205, Rumburk, dle pfiedloÏeného
návrhu.

Podnût k prohlá‰ení Dittrichovy hrobky za kulturní
památku
Usnesení RM ã. 71 - 15
RM projednala podnût Národního památkového
ústavu na prohlá‰ení Dittrichovy hrobky za kul-
turní památku a na doporuãení KVÎP nesouhlasí
s prohlá‰ením hrobky za kulturní památku, vzhle-
dem ke vzniku administrativních pfiekáÏek pfii pfií-
padné obnovû hrobky. RM schvaluje vyjádfiení
odboru v˘stavby, investic a Ïivotního prostfiedí.

Smûna pozemkÛ
Usnesení RM ã. 71 - 16
RM vyhla‰uje zámûr obce smûnit pozemky st. p.
ã. 1 087/2 o v˘mûfie 6 m2, st. p. ã. 1 088/4 o v˘-
mûfie 3 m2, st. p. ã. 1 089/4 o v˘mûfie 4 m2, st. p. ã.
1 090/4 o v˘mûfie 4 m2, st. p. ã. 1 091/4 o v˘mûfie
7 m2, st. p. ã. 1 092/4 o v˘mûfie 5 m2, st. p. ã. 1
093/4 o v˘mûfie 8 m2, st. p. ã. 1 094/4 o v˘mûfie 10
m2, st. p. ã. 1 095/4 o v˘mûfie 5 m2, st. p. ã. 1
096/4 o v˘mûfie 9 m2 a st. p. ã. 1 130 o v˘mûfie 25
m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa za st. p. ã. 1 088/2 o v˘-
mûfie 1 m2, st. p. ã. 1 089/2 o v˘mûfie 1 m2, st. p. ã.
1 090/2 o v˘mûfie 3 m2, st. p. ã. 1 091/2 o v˘mûfie
3 m2, st. p. ã. 1 092/2 o v˘mûfie 4 m2, st. p. ã. 1
093/2 o v˘mûfie 5 m2, st. p. ã. 1 094/2 o v˘mûfie 6

m2, st. p. ã. 1 095/2 o v˘mûfie 5 m2, st. p. ã. 1
096/2 o v˘mûfie 6 m2, st. p. ã. 1 096/3 o v˘mûfie 2
m2 a st. p. ã. 1 097 o v˘mûfie 2 m2, v‰e k .ú. Krásná
Lípa.

Neoprávnûné uÏívání pozemku
Usnesení RM ã. 71 - 17
RM ukládá Pavlu BartoÀovi, vedoucímu odboru
technick˘ch sluÏeb, zajistit zamezení vjezdu vozi-
del na pozemek st. p. ã. 207 k. ú. Krásná Lípa,
u objektu PraÏská 22 , v termínu po 15. 12. 2005,
pokud nedojde k jeho vyklizení ze strany neo-
právnûného uÏivatele Imricha Ference.

Komunitní centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 71 - 18
RM schvaluje zahraniãní sluÏební cestu Lucie
Martínkové za úãelem plnûní cílÛ stanoven˘ch
ve smlouvû o mezinárodní spolupráci pro projekt
EQUAL a schvaluje vyplacení zálohy ve v˘‰i 2 500
Kã a 200 _.

Komunitní centrum âeského ·v˘carska - EQUAL
Usnesení RM ã. 71 - 19
RM schvaluje uzavfiení smlouvy s Regionální roz-
vojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. na zaji‰-
tûní technické pomoci pro projekt Komunitní
centrum âeského ·v˘carska do 31.01.2006.

Zálohy k projektu Komunitní centrum âeského
·v˘carska
Usnesení RM ã. 71 - 20
RM schvaluje uvolnûní zálohy k projektu Komu-
nitní centrum âeského ·v˘carska pro partnera
projektu Agenturu Pondûlí, o. s. ve v˘‰i 40tis. Kã,
dle pfiedloÏeného návrhu.

Odmûna fieditelce Z· Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 71 - 21
RM schvaluje vyplacení odmûny fieditelce pfiís-
pûvkové organizace Základní ‰kola Krásná Lípa,
okres Dûãín dle pfiedloÏeného návrhu.

Provoz v dobû vánoãních prázdnin
Usnesení RM ã. 71 - 22
RM bere na vûdomí oznámení o zaji‰tûní provozu
v období vánoãních svátkÛ pfiíspûvkové organi-
zaci Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín dle
pfiedloÏeného návrhu.

Pfiidûlení pfiíspûvkÛ
Usnesení RM ã. 71 - 23
RM schvaluje pfiidûlení pfiíspûvkÛ z rezervy RM dle
pravidel pro pfiidûlování finanãních pfiíspûvkÛ od
mûsta na podporu kulturní, sportovní, tûlov˘-
chovné ãinnosti a práce s dûtmi a mládeÏí.

Finanãní podpora Agentury Pondûlí ·luknov
Usnesení RM ã. 71 - 24
RM schvaluje poskytnutí finanãního pfiíspûvku z re-
zervy RM ve v˘‰i 4 500 Kã na ãinnost Agentufie
Pondûlí, p. o. poskytující sluÏby zdravotnû postiÏe-
n˘m obãanÛm také na území mûsta Krásné Lípy,
z fiádku 0374.

Odvolání z komise pro pfiidûlování dotací
Usnesení RM ã. 71 - 25
RM odvolává z komise pro pfiidûlování dotací Mi-
roslava Vaise, Václava ·enu, Kamilu Cidlinovou,
Jana Nykod˘ma.

Jmenování ãlenÛ komise pro pfiidûlování dotací
Usnesení RM ã. 71 - 26
RM jmenuje ãlenem komise pro pfiidûlování do-
tací Jifiího Koubka, Jindfii‰ku Malinovou, Danu ·te-
fáãkovou.

Smlouva o poskytnutí práv k uÏívání software
Usnesení RM ã. 71 - 27
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k uÏívání
software matrika s firmou ALIS, spol. s. r. o., Mari-

USNESENÍ
z 71. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa, konaného dne 8. 12. 2005
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I. Hlavní program
Komunitní centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 72 - 01
RM schvaluje vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na do-
dávku nábytku pro projekt Komunitní centrum âes-
kého ·v˘carska dle pfiedloÏeného návrhu.

Centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 72 - 02
RM schvaluje dodatek ã. 1 k SOD ã. 2005/11/14 -
212 (v˘kon AD pfii realizaci díla Spotrovní a rekre-
aãní areál â· - III. etapa), kter˘m se upravují pla-
tební podmínky a úhrada víceprací.

DPS II.
Usnesení RM ã. 72 - 03
RM schvaluje dodatek ã. 1 k SOD ã. 2004/11/14 -
165 (Obytn˘ dÛm s 28 bytov˘mi jednotkami, Krásná
Lípa) dle pfiedloÏeného návrhu na úpravu plateb-
ních podmínek.

Centrum âeského ·v˘carska
Usnesení RM ã. 72 - 04
RM schvaluje dodatek ã. 1 k SOD ã. 2005/11/14 -
213 (v˘kon AD pfii realizaci díla Stfiedisko sluÏeb â·),
kter˘m se upravuje úhrada víceprací.

II. Do‰lá po‰ta
Byty
Usnesení RM ã. 72 - 05
RM schvaluje odpu‰tûní nájemného za mûsíc leden
a únor v roce 2006 manÏelÛm Rosov˘m za byt ã. 3,
PraÏská 450/48, Krásná Lípa, z dÛvodu nemoÏnosti
uÏívání bytu po poÏáru v podkroví. RM pfiedbûÏnû
souhlasí s pfiidûlením jiného bytu manÏelÛm Roso-
v˘m.

Dodávka zemního plynu
Usnesení RM ã. 72 - 06
RM schvaluje dodatky k dodávce zemního plynu
pro odbûrná místa ã. 4071949/1 (radnice),
4072176/1 (TS - dílny), 6016513/1 (TS - kanceláfie),

6017987/1 (TS - hasiãi), 4072115/1 (kino) od firmy Se-
veroãeská plynárenská, a. s., Klí‰ská 940, Ústí nad
Labem.

Byty
Usnesení RM ã. 72 - 07
RM schvaluje pronájem bytu ã. 6, Rumburská 977/5,
Krásná Lípa v tomto 
pofiadí:
1. Appelt David, Nemocniãní 1137/6, Krásná Lípa
2. Heráková Marika, Nemocniãní 1137/6, Krásná
Lípa
3. ·árköziová Petra, âelakovského 356/14, Krásná
Lípa

Dodatek k nájemní smlouvû
Usnesení RM ã. 72 - 08
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvû ã.
2002/22/17-148, kter˘m dojde ke zmûnû pfiíjmení
nájemkynû z ·árky Hofienínové na ·árku ·melhau-
sovou, z dÛvodu sÀatku.

Rámcová kupní smlouva o dodávkách kovov˘ch
odpadÛ
Usnesení RM ã. 72 - 09
RM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu o dodáv-
kách kovov˘ch odpadÛ s firmou KOVO·ROT Dûãín,
a. s., Papírnická 604/3, 405 36 Dûãín V.

III. RÛzné
Dodatek 1 k pojistné smlouvû
Usnesení RM ã. 72 - 10
RM schvaluje dodatek 1 k pojistné smlouvû ãíslo
772 004125 6 spoleãnosti KOOPERATIVA
POJI·ËOVNA, a.s. 

Inventarizace majetku mûsta
Usnesení RM ã. 72 - 11
RM schvaluje sloÏení DIK (dílãí inventarizaãní ko-
mise) k provedení inventarizace majetku v org.
sloÏce 0375 EQUAL:
pfiedseda: Jana Va‰utová

ãlenové: Lucie Du‰ková, Jakub Juda

Zmûna provozního fiádu sportovi‰È
Usnesení RM ã. 72 - 12
RM schvaluje doplnûní provozního fiádu sportovi‰È
o provozní fiád a ceník - sportovní nafukovací hala.

Plán akcí kulturního domu na mûsíc leden 2006
Usnesení RM ã. 72 - 13
RM schvaluje plán akcí kulturního domu na mûsíc
leden 2006 dle pfiedloÏeného návrhu. 

Svatební obfiady
Usnesení RM ã. 72 - 14
RM schvaluje za proveden˘ svatební obfiad a ob-
fiad vítání obãánkÛ oddávajícímu a matrikáfice vy-
platit kaÏdému 190 Kã za jeden obfiad v roce 2006.
RM schvaluje vyplatit za úpravu zevnûj‰ku za jeden
svatební den pro oddávajícího a matrikáfiku kaÏ-
dému 145 Kã po pfiedloÏení úãtu.

Kronika mûsta - listopad 2005
Usnesení RM ã. 72 - 15
RM schvaluje zápis vãetnû pfiíloh do kroniky mûsta
za mûsíc listopad 2005
pfiedloÏen˘ kronikáfiem Ivanem Jaklem.
IV. Informace
RM projednala zápisy z tûchto komisí a v˘borÛ:
- komise sociálnû zdravotní ze dne 6. 12. 2005
- kulturní komise ze dne 6.12.2005
- finanãní v˘bor ze dne 12.12.2005
- komise cestovního ruchu ze dne 28. 11. 2005
RM dále projednala tyto informace:
- turistick˘ prÛvodce ·luknovsk˘m v˘bûÏkem
- pfiehled internetu v Mûstské knihovnû za rok 2005
- náv‰tûvnost Mûstské knihovny v roce 2005
- dopis ve vûci vlakov˘ch spojÛ v Krásné Lípû
- pozvánka na pfiedvánoãní besedu s fieditelem

NPâ· RNDr. ZdeÀkem Patzeltem
- oznámení o ukonãení ãinnosti MUDr. Antona Ole-

jára a pfievzetí ordinace MUDr. Rezkovou
- usnesení ze zasedání Svazku obcí Tol‰tejn

1. Zpráva o plnûní úkolÛ 17. ZZM
Usnesení ZM ã. 18 – 01/2005
ZM bere na vûdomí zprávu o plnûní úkolÛ 17.
ZZM pfiedloÏenou místostarostkou mûsta Hanou
Volfovou bez pfiipomínek. 

2. Zpráva o investiãní ãinnosti mûsta
Usnesení ZM ã. 18 – 02/2005
ZM bere na vûdomí zprávu o investiãní ãinnosti
mûsta pfiedloÏenou starostou mûsta Ing. ZbyÀ-
kem Linhartem bez pfiipomínek. 

3. Zpráva o ãinnosti a provozu volnoãasov˘ch
aktivit a provozÛ ve mûstû
Usnesení ZM ã. 18 – 03/2005
ZM bere na vûdomí zprávu o ãinnosti a provozu
volnoãasov˘ch aktivit a provozÛ ve mûstû
(kino, sportovní areál, knihovna, T-klub, atd.)
pfiedloÏenou místostarostkou mûsta Hanou Vol-
fovou bez pfiipomínek. 

4. Zpráva kontrolního v˘boru
Usnesení ZM ã. 18 – 04/2005
ZM schvaluje zprávu kontrolního v˘boru ZM
pfiedloÏenou pfiedsedou v˘boru Josefem My‰á-
kem s tím, Ïe nebyly pfiijaty návrhy na opatfiení
z kontrolní akce ã. 13.
ZM ukládá kontrolnímu v˘boru provést tyto kontroly:

1. Prodeje nemovitostí a úhrada plateb od po-
ãátku volebního období.

2. ¤ízení, organizace práce a kontrola plnûní
úkolÛ odboru technick˘ch sluÏeb v souvislosti
se zaãlenûním pracovníkÛ b˘valého SBH
a TS.

3. Provést kontrolu OZV.

5. Zpráva finanãního v˘boru ZM
Usnesení ZM ã. 18 – 05/2005
ZM schvaluje zprávu finanãního v˘boru pfiedlo-
Ïenou pfiedsedou v˘boru Jifiím ·ediv˘m bez pfii-
pomínek.

6. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 06/2005
ZM schvaluje prodej objektu PraÏská 261/13
s ãástí st. p. ã. 288, k. ú. Krásná Lípa Martinu Lo-
renzovi, bytem PraÏská 3010, Varnsdorf za cenu
2 mil. Kã a následujících podmínek:
1) Prodej objektu vãetnû bytov˘ch jednotek

a jejich závazkÛ.
2) Pfievod nemovitosti v katastru nemovitostí

bude uskuteãnûn po zaplacení celé kupní
ceny.

7. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 07/2005

ZM neschvaluje prodej objektu PraÏská 261/13,
Krásná Lípa Pavlu Dvofiákovi, bytem Studáne-
cká 64/2, Krásná Lípa z dÛvodu prodeje objektu
jinému Ïadateli.

8. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 08/2005
ZM schvaluje prodej objektu Frindova 924/8 se
st. p. ã. 874, k. ú. Krásná Lípa Ivanû Debnárové,
bytem Frindova 924/8, Krásná Lípa za cenu 850
000 Kã a následujících podmínek:
1) Prodej objektu vãetnû bytov˘ch jednotek

a jejich závazkÛ.
2) Pfied podpisem kupní smlouvy Ïadatelka

uhradí kupní cenu v plné v˘‰i. 

9. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 09/2005
ZM schvaluje prodej objektu Masarykova
555/45 se st. p. ã. 330/7, k.ú. Krásná Lípa
firmû DEMOS s. r. o., Masarykova 602/44,
Krásná Lípa za cenu 1 mil. Kã a následujících
podmínek:
1) Prodej objektu vãetnû bytov˘ch jednotek

a jejich závazkÛ
2) Provedení opravy vnûj‰ího plá‰tû objektu do

31. 10. 2007 se zaji‰tûním plnûní (smûnka na
200tis. Kã).

ánská 538, âeská Lípa dle pfiedloÏeného návrhu.

IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- podûkování od Josefa Homolky za pfiidûlení

pfiíspûvku na rekonstrukci stfiechy

- pfiehled náv‰tûvnosti knihovny a internetu
- rozsudek Mûstského soudu v Praze - Ïaloba

firmy Frenn Trading B.V. (ruãení za kabelovou te-
levizi)

- kalendáfi turistick˘ch akcí v roce 2006
- leták Dopravního podniku Ústeckého 

RM dále projednala zápisy z komisí a v˘borÛ:
- SPOZ ze dne 07.11.2005
- K·MTV ze dne 29.11.2005
- kontrolního v˘boru ze dne 24.11.2005

USNESENÍ
z 72. zasedání Rady mûsta Krásná Lípa konaného dne 19. 12. 2005

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva mûsta Krásná Lípa konaného dne 1. 12. 2005
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10. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 10/2005
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 17-30/2005 ze dne 8. 9.
2005, z dÛvodu nezájmu ÏadatelÛ.

11. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 11/2005
ZM schvaluje smlouvu o zru‰ení pfiedkupního
práva jako práva vûcného k nemovitosti ã. p.
274, PraÏská 14, Krásná Lípa mezi mûstem
Krásná Lípa a Miroslavem Kubátem, Kyjovská
407/3, Krásná Lípa.

12. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 12/2005
ZM schvaluje smlouvu o zru‰ení pfiedkupního
práva jako práva vûcného k nemovitosti ã. p.
17, Dvofiákova 1, Krásná Lípa, mezi mûstem
Krásná Lípa a firmou Kredital Dûãín a. s., Masa-
rykovo nám. 3/3, Dûãín.

13. Nemovitosti
Usnesení ZM ã. 18 – 13/2005
ZM schvaluje dlouhodob˘ pronájem a uzavfiení
smlouvy o budoucí smlouvû kupní na objekt ka-
ple Vlãí Hora na st. p. ã. 263, k. ú. Vlãí Hora Ob-
ãanskému sdruÏení Vlãí Hora, Vlãí Hora 7,
Krásná Lípa v‰e za tûchto podmínek:
1. Nájemce provede rekonstrukci objektu do

31.12.2010.
2. Nájemce pfiedloÏí pfied zapoãetím rekon-

strukce rozsah prací ke schválení.
3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu urãitou

10 let za symbolické nájemné 1 Kã roãnû. 
ZM ukládá RM pfiedloÏit koneãné znûní smlouvy
na dal‰ím zasedání ZM. 

14. Byty
Usnesení ZM ã. 18 – 14/2005
ZM schvaluje pfievod práv a závazkÛ vypl˘vají-
cích ze smlouvy ã. 2000/40/13-330 uzavfiené na
byt ã. 20, v objektu Nemocniãní 1149/12a, mezi
mûstem Krásná Lípa a Jaroslavem Rejzkem
a Lucií Rejzkovou, oba bytem Nemocniãní
1149/12a, Krásná Lípa na Jaroslava Mamaje,
bytem Dolní PodluÏí 481 a Annu Havlíãkovou,
bytem Horní PodluÏí 290.

15. Historick˘ majetek mûsta Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 18 – 15/2005
ZM bere na vûdomí prÛbûÏnou zprávu o evi-
denci uplatÀování nárokÛ na historick˘ majetek
mûsta Krásná Lípa.

16. Majetkoprávní vypofiádání komunikace -
Dlouh˘ DÛl
Usnesení ZM ã. 18 – 16/2005
ZM neschvaluje smûnu ãásti p. p. ã 580/4, k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy zabraného místní komuni-
kací za ãást p. p. ã. 580/1, k.ú. Kyjov u Krásné
Lípy z dÛvodu existujícího závazku k pfiedmût-
nému pozemku.

17. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 17/2005
ZM schvaluje prodej st. p. ã. 12 o v˘mûfie 148 m2

a ãásti p. p. ã. 51 (novû vzniklá 51/1) o v˘mûfie
1 115 m2, v‰e k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãelem
v˘stavby rodinného domu Ladislavu Hájkovi,
bytem Krásná Lípa, Vlãí Hora 160 a Yvetû Háj-
kové, bytem Varnsdorf, K. Svûtlé 3 014, za cenu
50 835 Kã, s podmínkou, Ïe Ïadatel sloÏí kauci
ve v˘‰i 30tis. Kã, která bude vrácena v pfiípadû
zachování smrku ztepilého na pozemku (dle zá-
kresu) v dobû kolaudace a po dobu minimálnû
5 let. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9
Postupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí
ve vlastnictví mûsta Krásná Lípa. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené. 

18. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 18/2005
ZM schvaluje prodej ãásti p. p. ã. 51 (novû vzni-
klá 51/2) o v˘mûfie 75 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za úãelem zaji‰tûní pfiíjezdu Drahomífie Stre-
itové, bytem Pleinfeld, Sonenstrasse 1, za cenu
1 875 Kã. Kupující uhradí ve‰keré náklady 
s prodejem spojené.

19. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 19/2005
ZM neschvaluje prodej st. p. ã. 12 o v˘mûfie 148
m2 a p. p. ã. 51 o v˘mûfie 1 190 m2, v‰e k. ú. Ky-

jov u Krásné Lípy za úãelem zfiízení samostatné
zahrady Monice KubáÀové, bytem Krásná Lípa,
PraÏská 82/67, z dÛvodu prodeje jinému zá-
jemci.

20. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 20/2005
ZM neschvaluje prodej ãásti p. p. ã. 51 o v˘-
mûfie 1 190 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za úãe-
lem zfiízení samostatné zahrady Janû a Ondfieji
Va‰utov˘m, bytem Krásná Lípa, Nemocniãní
1149/12a, z dÛvodu prodeje jinému zájemci.

21. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 21/2005
ZM schvaluje ukonãení smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy ã. 2004/40/15-201 na pro-
dej p. p. ã. 53/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a vrá-
cení sloÏené zálohy kupní ceny ve v˘‰i 36 640
Kã Ladislavu Hájkovi, bytem Krásná Lípa, Vlãí
Hora 160 a Yvetû Hájkové, bytem Varnsdorf, K.
Svûtlé 3014.

22. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 22/2005
ZM schvaluje prodej ãásti p. p. ã. 386 (novû
vzniklá 386/2) o v˘mûfie 207 m2, k. ú. Krásn˘ Buk
za úãelem zfiízení zahrady Ing. Petru Pokor-
nému, bytem Vrané nad Vltavou, NádraÏní 139,
Janû Pokorné, bytem Praha 1, Nekázanka 6
a Tomá‰i Pokornému, bytem Praha 9, Kpt. St-
ránského 8, za cenu 4 140 Kã. Kupující uhradí
ve‰keré náklady s prodejem spojené.

23. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 23/2005
ZM neschvaluje prodej ãásti p. p. ã. 385 a ãásti
st. p .ã. 86/2, v‰e k. ú. Krásn˘ Buk Ing. Petru Po-
kornému, bytem Vrané nad Vltavou, NádraÏní
139, Janû Pokorné, bytem Praha 1, Nekázanka
6 a Tomá‰i Pokornému, bytem Praha 9, Kpt. St-
ránského 8.

24. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 24/2005
ZM schvaluje ukonãení smlouvy o uzavfiení bu-
doucí kupní smlouvy ã. 2001/40/15-243 na pro-
dej p. p. ã. 158, k. ú. Krásná Lípa a vrácení slo-
Ïené zálohy kupní ceny pozemku ve v˘‰i 21 110
Kã, Jaroslavu a Janû Votápkov˘m, bytem
Krásná Lípa, Kyjovská 24.

25. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 25/2005
ZM ru‰í usnesení ZM ã. 04-14/2003 ze dne 24. 4.
2003 o prodeji ãásti p. p. ã. 541/8, ãásti p. p. ã.
540/2 a ãásti p. p. ã. 541/1, v‰e k. ú. Krásn˘ Buk,
Ladislavû Adamové - Feckové, bytem KadaÀ,
Sukova 1612, z dÛvodu nezájmu Ïadatele. 

26. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 26/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. ã. 177 a ãásti p. p.
ã. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Ing. Ericu
Hubscherovi, bytem Praha 6, âs. armády 11,
z dÛvodu urãení pozemku pro v˘stavbu. 

27. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 27/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. ã. 629 o v˘mûfie
665 m2, k. ú. Krásná Lípa za úãelem zfiízení za-
hrady a zaji‰tûní pfiístupu Alenû Krauszové, by-
tem Krásná Lípa, Frindova 654/37.

28. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 28/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. ã. 1 211/1 o v˘-
mûfie 940 m2 a p. p. ã. 1 220/1 
o v˘mûfie 194 m2, k. ú. Vlãí Hora, Janu Zema-
novi, bytem Praha 6, Pod Ofiechovkou 27, z dÛ-
vodu nesplnûní podmínky dle § 4 odst. 1 Po-
stupu ve vûci prodeje a uÏívání nemovitostí ve
vlastnictví mûsta Krásná Lípa.

29. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 29/2005
ZM ru‰í usnesení ZM 04-24/2003 o prodeji ãásti p.
p. ã. 256/1, p. p. ã. 256/2 a p. p. ã. 253/1, v‰e k.
ú. Krásná Lípa Darinû Beránkové, bytem Krásná
Lípa, Mánesova 6 z dÛvodu nezájmu Ïadatele. 

30. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 30/2005

ZM schvaluje odkoupení p. p. ã. 947 o v˘mûfie
342 m2, k. ú. Vlãí Hora od Pozemkového fondu
âR Dûãín za cenu do v˘‰e 2 000 Kã.

31. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 31/2005
ZM neschvaluje prodej p. p. ã. 157/1 o v˘mûfie
636 m2, p. p. ã. 144/1 o v˘mûfie 3 889 m2 a p. p.
ã. 145 o v˘mûfie 491 m2, v‰e k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy Gabriele Sedláãkové, bytem Krásná Lípa,
Kyjov 109 a Václavu Pe‰Èákovi, bytem Rumburk,
Lesní 12.

32. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 32/2005
ZM schvaluje prodej p. p. ã. 485 o v˘mûfie 394
m2, k. ú. Krásn˘ Buk za úãelem zaji‰tûní pfiístupu
JUDr. Richardu a PhDr. Ljubov Klosov˘m, bytem
Praha 10, Chmelová 4, za cenu 2 Kã/ m2, za
podmínky ukonãení soudního sporu.

33. Prodej pozemku
Usnesení ZM ã. 18 – 33/2005
ZM projednalo návrh smlouvy o budoucím uza-
vfiení kupní smlouvy a kupní smlouvy na prodej
p. p. ã. 403/1, k. ú. Krásná Lípa od firmy Kámen
a ztvárnûní, s.r.o. Krásná Lípa a neschvaluje
pfiedloÏené návrhy z dÛvodu nepfiijateln˘ch
a neúpln˘ch podmínek ze strany zájemce,
mimo jiné i nízké kupní ceny.

34. Zpráva o hospodafiení mûsta za 1. pololetí
roku 2005
Usnesení ZM ã. 18 – 34/2005
ZM schvaluje Zprávu o hospodafiení mûsta
Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2005 pfiedloÏenou
pfiedsedou finanãního v˘boru Jifiím ·ediv˘m.

35. Rozpoãtové provizorium roku 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 35/2005
ZM schvaluje hospodafiení mûsta Krásná Lípa
od 01.01.2006 dle rozpoãtového provizoria
v pfiedloÏeném znûní.

36. 4. rozpoãtové opatfiení rozpoãtu mûsta
Krásná Lípa
Usnesení ZM ã. 18 – 36/2005
ZM schvaluje 4. rozpoãtové opatfiení rozpoãtu
mûsta Krásná Lípa pro rok 2005 
v celkové v˘‰i pfiíjmÛ a v˘dajÛ 115 708tis. Kã, dle
pfiedloÏeného návrhu.

37. Upraven˘ rozpoãet NIV mûsta Krásná Lípa
na rok 2005
Usnesení ZM ã. 18 – 37/2005
ZM bere na vûdomí upraven˘ rozpoãet NIV
k 20.09.2005 pfiíspûvkové organizace Základní
‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín.

38. Návrh rozpoãtu Z· Krásná Lípa na rok 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 38/2005
ZM schvaluje rozpoãet pfiíspûvkové organizace
Základní ‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín na rok
2006 dle pfiedloÏeného návrhu.

39. Neinvestiãní pfiíspûvek na provoz Z· Krásná
Lípa v roce 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 39/2005
ZM schvaluje neinvestiãní pfiíspûvek na provozní
v˘daje pfiíspûvkové organizace Základní ‰kola
Krásná Lípa, okres Dûãín ve v˘‰i 3 653tis.Kã,
kter˘ bude ãerpán na základû schváleného
rozpoãtu Z· Krásná Lípa na rok 2006.

40. 1. rozpoãtové opatfiení rozpoãtu Z· Kr.Lípa
pro r. 2005
Usnesení ZM ã. 18 – 40/2005
ZM schvaluje 1. rozpoãtové opatfiení rozpoãtu
Základní ‰koly, okres Dûãín pro rok 2005 dle
pfiedloÏeného návrhu. 

41. Pfiedávací protokol
Usnesení ZM ã. 18 – 41/2005
ZM schvaluje pfiedávací protokol mezi mûstem
Krásná Lípa a pfiíspûvkovou organizací Základní
‰kola Krásná Lípa, okres Dûãín na pfiedání ka-
nalizaãních pfiípojek v celkové hodnotû 492
740,40Kã v pfiedloÏeném znûní.

42. Investice roku 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 42/2005
ZM schvaluje pokraãování realizace investic
mûsta a proplácení jednotliv˘ch plateb dle
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smluvních podmínek a rozpoãtu staveb do
schválení rozpoãtu na rok 2006 u investic:
a) V˘stavba kanalizace a âOV
b) V˘stavba 28 BJ (DPS II)
c) Centrum NP âeské ·v˘carsko I
d) Mûstsk˘ park - rekonstrukce a dal‰í úpravy
e) KfiiÏovatka u kina

43. Správní rada o. p. s. âeské ·v˘carsko
Usnesení ZM ã. 18 – 43/2005
ZM bere na vûdomí ukonãení ãlenství Ing.
ZbyÀka Linharta ve správní radû o. p. s. âeské
·v˘carsko a schvaluje jeho ãlenství v tomto or-
gánu za zfiizovatele - za mûsto, po uplynutí zá-
konného jednoletého pfieru‰ení úãasti.

44. âeské ·v˘carsko - zastupování mûsta
Usnesení ZM ã. 18 – 44/2005
ZM schvaluje zástupce zfiizovatele za mûsto
v orgánech âeské ·v˘carsko, o. p. s.:
a) dozorãí rada - Ing. Herbert Salov
b) správní rada - JUDr. Eva Ruthová

45. Stavba Centrum âeského ·v˘carska
Usnesení ZM ã. 18 – 45/2005
ZM projednalo zprávu starosty mûsta o realizaci
a v˘stavbû Projektu Centrum NP âeské ·v˘car-
sko I a schvaluje postup RM a starosty mûsta. 
ZM bere na vûdomí návrh dodatku ã. 1 k SOD
ã. 2005/11/14 – 161, pfiedloÏeného zhotovitelem
díla a k tomu pfiijímá následující rozhodnutí:
1. ZM neschvaluje zhotovitelem pfiedloÏen˘ do-

datek ã. 1 z dÛvodu nepfiimûfieného zásahu
do souãasn˘ch smluvních vztahÛ.

2. Schvaluje uzavfiení dodatku ã. 1 k SOD ã.
2005/114/14 – 161 s firmou Konstruktiva Konsit,
a. s. Praha na v˘stavbu Centra NP âeské ·v˘-
carsko I na zmûnu finanãního objemu plnûní
1. etapy realizace díla (z pÛvodní ãástky 21
192 404 Kã na 12 391 313 Kã).

3. ZM schvaluje dodatek ã. 2 SOD ã. 2005/11/14
– 161 s firmou Konstruktiva Konsit, a. s., Praha
na v˘stavbu Centra NP âeské ·v˘carsko
I a povûfiuje starostu mûsta jeho podpisem
po splnûní následujících podmínek:

a) podepsání pfiedávacího protokolu na 1.
etapu (ãást stavby ã. 3 – víceúãelové hfii‰tû,
nafukovací hala, objekt pfiíslu‰enství a souvi-

sející ãásti), kter˘ bude obsahovat závazek
zhotovitele:

- odstranit pfiípadné vady a nedo-
dûlky v pfiimûfien˘ch termínech, nej-
pozdûji do 30. 5. 2006

- splnit podmínky odst. 23.5. SOD
b) uzavfiení rámcové dohody se zhotovitelem

o zaji‰tûní náhradního provozu tûlocviãny 
c) vydání kolaudaãního rozhodnutí na ãást

stavby ã. 3 v obsahu 1. etapy v˘stavby v roz-
sahu dle bodu „a“ tûchto podmínek.

4. ZM vyslovuje své neuspokojení s pfiístupem
zhotovitele k plnûní ãasového a finanãního har-
monogramu a kvalitû prací a dodávek a vy-
z˘vá ho k okamÏitému pfiijetí pfiíslu‰n˘ch a úãin-
n˘ch opatfiení.

46. Komunitní centrum âeského ·v˘carska -
EQUAL
Usnesení ZM ã. 18 – 46/2005
ZM podmínûnû schvaluje pfiijetí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ã. EQUAL/2/21, které vysta-
vilo MPSV âR ve v˘‰i 29.500.000 Kã (100% v˘-
dajÛ) pro projekt Komunitní centrum âeského
·v˘carska - Akce 2 a Akce 3. Dotace je urãena
pro pfiíjemce - mûsto Krásná Lípa a partnery
projektu âeské ·v˘carsko, o. p. s. a Agenturu
Pondûlí, o. s.. ZM ukládá místostarostce mûsta
podepsat pfievzetí tohoto rozhodnutí do 31. 1.
2006 za tûchto podmínek:
1) budou ze strany MPSV âR proplaceny v˘daje

Akce 1
2) bude obsazeno místo vedoucího projektu

a finanãního manaÏera
3) bude z MPSV âR kladné vyjádfiení k v˘bûro-

v˘m fiízením V4 a V5
4) RM schválí pokraãování projektu Komunitní

centrum â·

47. Rozpoãet projektu KCâ· pro rok 2006
Usnesení ZM ã. 18 – 47/2005
ZM podmínûnû schvaluje rozpoãet projektu Ko-
munitní centrum âeského ·v˘carska - EQUAL -
pro rok 2006 dle pfiedloÏeného návrhu. 
ZM schvaluje spoluúãast mûsta v projektu pro
rok 2006 do v˘‰e 100.000 Kã na pokrytí nutn˘ch
neuznateln˘ch v˘dajÛ s projektem spojen˘ch.
ZM schvaluje pfiefinancování projektu pro rok

2006 z rezervy investiãního rozpoãtu ve v˘‰i
3.500.000 Kã.
ZM schvaluje proplácení jednotliv˘ch plateb
souvisejících s projektem dle smluvních vztahÛ
a dle harmonogramu projektu do schválení roz-
poãtu na rok 2006.
ZM ukládá místostarostce mûsta minimalizovat
v˘daje projektu Komunitní centrum â· do doby
pfiijetí Rozhodnutí.

48. OZV ã. 3/2005
Usnesení ZM ã. 18 – 48/2005
ZM schvaluje OZV ã. 3/2005, o místním po-
platku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání komunálních odpadÛ na území mûsta
Krásná Lípa.

49. OZV ã. 4/2005
Usnesení ZM ã. 18 – 49/2005
ZM schvaluje obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
4/2005, kterou se ru‰í nûkteré obecnû závazné
vyhlá‰ky
1) OZV ã. 4/1991 o úhradû odbûru v obci Dou-

bice
2) OZV ã. 11/1993 o pfiíspûvku na ãásteãnou

úhradu neinvestiãních nákladÛ matefisk˘ch
‰kol, ‰kolních druÏin a klubÛ

3) OZV ã. 13/1994 o zmûnû a doplnûní OZV
o poplatcích ã. 1/1991

4) OZV ã. 19/1995 o mûstské policii
5) OZV ã. 4/2001 o zimní údrÏbû místních komu-

nikací na území mûsta Krásná Lípa
6) OZV ã. 3/2002 o provedení speciální

ochranné deratizace

50. Interpelace ãlenÛ ZM
Usnesení ZM ã. 18 – 50/2005
ZM ukládá RM zab˘vat se tûmito otázkami,
které vyplynuly z interpelací ãlenÛ ZM:
Josef My‰ák – zjistit moÏnost poskytnutí finanã-
ního pfiíspûvku pro obãany pro pfiipojení na ka-
nalizaãní fiad mûsta Krásná Lípa.

51. Diskuse ãlenÛ ZM
Usnesení ZM ã. 18 – 51/2005
Z diskuse ZM nevyplynul Ïádn˘ úkol smûfiující
k RM. 

Novoroãenka
VáÏen˘ pane starosto,

je patrné, Ïe ãas se nezadrÏitelnû blíÏí k dal-
‰ímu ze sv˘ch horizontÛ a nastává opût jedna
z jeho zmûn, která pro v‰echny nás je vodít-
kem, ukazatelem uznání a pokory a nemoÏ-
nosti vstoupit do jeho procesu ...

Pfiesto mohu fiíci, Ïe se mnû v dobû ne-
dávno minulé podafiilo poznat pfii náv‰tûvû
Papuy Nové Guineji nûco, co lze jen stûÏí
z pohledu souãasnosti poznat ...

... sluÏební povinnosti mû váÏí i k PNG, která
je velmi rozmanitá a rÛznorodá. Nevím, zda-li
jsem „nastoupil“ do správného letadla, ale
vím, Ïe jsem se „vrátil“ o nûkolik století zpátky.
Pfii jedné cestû do jednoho z nejvût‰ích zla-
t˘ch dolÛ Porgera (produkce 16 tun ãistého
zlata za rok) v centrální ãásti Papuy pilot pfii-
stál na leti‰ti v Mount Hagenu s tím, Ïe dál ne-
mÛÏe pokraãovat pro ‰patné povûtrnostní
podmínky. V‰ichni toto rozhodnutí respekto-
vali, vãetnû australsk˘ch pracovníkÛ dojíÏdûjí-
cích za prací do nebezpeãn˘ch míst náhorní
plo‰iny. V tomto místû se doposud nepouÏívá
moderní navigaãní technika a tak jen oko
a um zku‰eného pilota jsou zárukou pohodo-
vého letu. Tato nepfiíznivá okolnost zapfiíãinila
neplánovanou pfiestávku v Mount Hagenu
a odstartovala dal‰í neb˘valé záÏitky. MnoÏ-
ství ãasu, které se neplánovanû mohlo zuÏit-
kovat v okolí malého mûsta, bylo ve své pod-
statû v konci velmi krátké ... Vydali jsme se do
nedalek˘ch hor. Nejdfiíve ne pfiíli‰ ‰irokou as-
faltovou cestou stoupající prudce do kopcÛ.
Pozdûji pra‰nou je‰tû uÏ‰í cestou, která se po-
zdûji pfiemûnila v baÏinatou stezku, kde auto

bylo zbyteãn˘m pfiepychem. Následná ze-
lená stûna neprostupného pralesa jiÏ jen
s velmi nezfietelnou nedávno pfio‰lápnutou
cestiãkou dávala tu‰it mnohá úskalí. Zvlá‰tû,
kdyÏ tûÏká nízká mraãna avizovala moÏn˘ pfií-
chod tropické boufie se znaãn˘m mnoÏstvím
vody. Ov‰em chuÈ poznání je neopakova-
telná a tak jsme se chtûli rozhlédnout kolem
dál jiÏ neexistující cesty. Neprostupná zeleÀ,
mnoÏství rÛzn˘ch barevn˘ch kvûtÛ a „zvuk“
pfiírody byl jiÏ sám o sobû znaãn˘m záÏitkem.
ZáÏitkem umocnûn˘m vzdálen˘m zvukem
bubnÛ a hlasÛ, které pfiedznamenávaly zvlá‰È
nûco mimofiádného. Pfii pomalém postupu
po vrstevnici zvuk bubnÛ sílil a hlasy byly zfie-
telnûj‰í ... v momentû, kdy se zeleÀ otevfiela
a nabídla dalek˘ a nádhern˘ v˘hled do kraje
pfies údolí, bylo patrné, Ïe v na‰í blízkosti se
odehrává rituální oslava. Je‰tû pár násled-
n˘ch krokÛ a my sami jsme byli na malé m˘-
tinû, kde vesniãané podílející se na oslavách
vytváfieli kulisu sv˘m bojovníkÛm, ktefií více jak
dvacet pfiede‰l˘ch let bojovali s vedlej‰ím
kmenem o území, které nezná Ïádná mapa
... území, které má svá pravidla a jehoÏ hra-
nice znají jen a jen okolní kmeny. Mnoho darÛ
ve formû pfiedávan˘ch koz, vepfiÛ a Ïen mezi
kmeny byly pfiedehrou mûsíãního mírového
oslavného ceremoniálu.

Pfii tomto nefal‰ovaném a nepfiipravovaném
setkání s pÛvodními obyvateli, s jejich zvyky
a kulturou je témûfi neuvûfiitelné, Ïe jsem mûl
moÏnost neru‰enû nahlíÏet do dlouhotrvajících
oslav a v urãitém momentû se stát i jejich sou-
ãástí ...

Je to nádherné, ale poznání minulosti dává
ohromnou sílu pro poznávání budoucnosti
a zavazuje pfiítomností ...

V momentû tohoto setkání jsem si vybavil
mnoho nicotností a zbyteãností, které jsem
doposud poznal a nebo se s nimi setkal.
Mnoho proÏitkÛ, které mû dále naplÀovaly
v té nejprimitivnûj‰í podobû konání okolních
bojovníkÛ, vytvofiilo kulisu pro následné za-
my‰lení o dal‰ím v˘voji tohoto kraje.

PoÏadavky náãelníka kmene o pfiímluvu
u tamnûj‰í vlády a nebo alespoÀ guvernéra
provincie byly rozumné a potfiebné (zavedení
elektfiiny, vody, v˘stavba cest...atd.), ale záro-
veÀ dokazující pomal˘ zánik tûchto kultur.

V momentû, kdy jsem sedûl jiÏ v letadle na
zpáteãní cestû do Port Moresby, jsem si
mnohé opakoval ve své mysli a srovnával se
sv˘mi pfiedchozími poznatky ... a tak jsem za-
bloudil aÏ domÛ, do Krásné Lípy. Porovnával
jsem mnohé, porovnával jsem to, co jsem mûl
hluboko vryté do pamûti, ale i to co mnû pfii-
ná‰í obãas moderní technika ve zprávách
z na‰eho mûsta ... pfii moÏnostech propojení.
Vûfite, Ïe jsem si vzpomnûl i na Vás, na Va‰i
nároãnou práci, Va‰i vytrvalost a houÏevna-
tost. Poznatek Va‰eho zdárného vedení
mûsta je právû tím, ãím se mûsto prezentuje
svému okolí a Vy se sv˘mi lidmi máte moÏnost
si nejen pfiát (jako ten náãelník na náhorní
plo‰inû Papuy), ale máte moÏnost i dále tvo-
fiit. Za to , Ïe se Vám to dafií, Vám mnohokrát
dûkuji a pfieji mnoho dal‰ích úspûchÛ. Os-
tatnû, pfiání jsem se pokusil vtûsnat i do malé
vzpomínky na „minulost“.

Dûkuji Vám a v‰em v malém mûstû v pohra-
niãí, ktefií máte zájem o jeho rozvoj a prospe-
ritu a doufám, Ïe rok 2006 bude pro Vás
v‰echny opût rokem úspû‰n˘m.

Jaroslav Vesel˘
velvyslanec
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