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Relax Krásná Lípa, p. o. vstupuje
do druhého půlroku činnosti
V polovině loňského roku byla Zastupitelstvem
města zřízena, historicky teprve druhá, příspěvková
organizace – Relax Krásná Lípa, která tak vstupuje
do druhého půlroku své existence.
Jejím posláním je především zajištění správy
a provozu volnočasových zařízení města. A to
hlavně těch, které jsme vybudovali v rámci velkého
investičního projektu Krásná Lípa – centrum
Českého Švýcarska.
Od minulého července, kdy byla slavnostně
otevřena Továrna – dům volného času, pak začala
tato organizace fakticky fungovat. Bylo vytvořeno
sedm nových pracovních míst a podařilo se
nabídnout veřejnosti do té doby ve městě zatím
nedostupné služby. A to, jak místním, tak i lidem
z blízkého okolí, ale i turistům a návštěvníkům
města.

Zajímavý interiér restauračních prostor
a galerie v přízemí, nebo moderní fitness, sauna
či solárium v horních patrech nebo vkusně
vybavené ubytovací prostory v podkroví přilákaly
řadu spokojených návštěvníků. Mnoho z nich se
opakovaně vrací a využívá poskytované služby.
Nově se v nabídce objevily u různé kulturní akce
a programy. O Továrně je rozhodně slyšet.
V průběhu letošního roku dojde k dalšímu
rozšíření této organizace. Půjde především
o převzetí provozu Sportovního areálu ČŠ včetně
nově rozšířeného bufetu, který umožní celoroční
provoz. V krátké době pak Relax Krásná Lípa, p. o.
převezme i Kulturní dům.
Je potřeba zmínit, že veškerý svěřený majetek
zůstává ve vlastnictví města.
Specifický charakter všech těchto zařízení,
kde se prolíná poskytování veřejné služby
s podnikatelským prostředím, nám způsobuje
v současnosti řadu formálních (zákonných)
i provozních komplikací. Vyvedení do samostatného subjektu, plně kontrolovaného městem, se
jeví v tuto chvíli jako dobré řešení. Pronájem či
prodej není na pořadu dne.
Navíc provozní propojení všech zmíněných
zařízení umožní operativnější a ekonomičtější
využití jejich potenciálu.
Půjde o komplikovaný a mnohostranně náročný
proces, na jehož konci musí být především vyšší
kvalita poskytovaných služeb a tedy spokojený
občan, zákazník, klient …
(J. Kolář)

Proč nám SLUŽBY neslouží?
Řekne si mnohý z nás, který potřebuje vyvézt
žumpu, přistavit velkoobjemový kontejner,
přivézt fůru dřeva, nebo třeba vyhrábnout
bagrem přípojku na kanalizaci. Máme přece
naše Technické služby, které nám tyto práce
v minulosti za mírný peníz zajišťovaly! Odpověď
nás sice nepotěší, ale je snadná. Každá tato práce
je vlastně ve své podstatě podnikání, které je
spojeno s přísnými předpisy a město by je muselo
splňovat jako ostatní podnikatelé. Znamenalo by
to zajistit živnostenské listy, zvláštní účetnictví,
zásadní opravu našeho stařičkého „fekálu“
a další. Navíc financovat podnikatelské aktivity
z veřejných prostředků je z hlediska platných
zákonů problematické. Ale hlavním důvodem,
proč jsme nuceni hledat pomoc jinde, je pak
hlavně skutečnost, že pracovníci našich
Technických služeb jsou tak vytíženi „prací pro
komunál“, že by další úkoly již ani nezvládli.
A město by si nakonec muselo řadu dnes
vykonávaných služeb někde zajistit dodavatelsky.
Nezlobme se proto na ně. Zaslouží určitě
pochvalu za to, že pomáhají i o víkendech
zajišťovat řadu akcí ve městě, že máme včas
protaženy naše komunikace a chodníky, uklizeno
náměstí, posekané trávníky, fungující veřejné
osvětlení apod.
(Milan Sudek)

Budoucí školáci mají premiéru
ve školní lavici za sebou

Továrna není restaurace, sauna či posilovna, velmi často se její
prostory zaplní i díky pořádání kulturních akcí.

Na základní škole v Krásné Lípě začal zápis do první třídy. První děti přišly k zápisu 16. ledna, další to čeká
už ve středu 23. ledna. Budoucí prvňáci se při svém prvním vstupu do školy nejprve podívali na pohádku
a teprve potom se svým starším kamarádům převlečeným za pohádkové bytosti pochlubili se svými
znalostmi. Odměnou jim pak byly nejen první dojmy ze školy, ale i upomínkový list a drobný dárek. Letos
by k zápisu do prvních tříd mělo přijít kolem pětatřiceti budoucích školáků. To ovšem znamená, že škola, na
rozdíl od letošního školního roku, kdy má tři první třídy, které navštěvuje 48 prvňáčků, v příštím školním roce
otevře pouze dvě první třídy.

Zápis do 1. tříd - 2. kolo proběhne ve středu 23. 1. 08 v prostorách prvních tříd.
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SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 28. 1. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 31. 1. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 11. 2. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 14. 2. 2008 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00–12:00 a 14:00–17:00
Úterý
7:00–12:00 a 14:00–15:00
Středa 7:00–12:00 a 14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a 14:00–15:00
Pátek
7:00–13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00–11:00
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy,
baterie, bioodpad.

Centrum REGENERACE hledá nové spolupracovníky se zájmem o obor kondice a péče
o vzhled. HPČ i VPČ.
Rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

RUBRIKA:
VAŠE OTÁZKY PRO EKOPORADNU
JAK MŮŽEME POMOCI PTÁKŮM V ZIMĚ?
Ptáci, zůstávající u nás přes zimu, rádi přijmou pomoc ze strany člověka ve formě přikrmování.
Nejrozšířenější a nejznámější je přikrmování na krmítku:
JAK KRMÍTKO VYROBIT A KAM HO UMÍSTIT?
Nejvhodnějším a nejdostupnějším materiálem pro výrobu krmítka je dřevo, ale pro vytvoření jeho
jednotlivých částí, zejména stříšky, můžeme použít i kovu nebo umělých hmot. Důležitá je především
dostatečně velká stříška, která chrání předkládanou potravu před vlhkem a sněhem. Základnu, na niž
předkládáme potravu, je vhodné opatřit nízkým zábradlím (asi 2 cm), aby vítr nesmetal potravu na
zem.
Vyrobené krmítko umístíme na volném prostranství na klidném místě, minimálně 1,5 metru nad zemí
a alespoň 2 m od nejbližšího stromu. Na stromě je dobré krmítko zavěsit pomocí drátu nebo provázku
za větev, tímto opatřením předejdeme napadení ptáků toulavými kočkami nebo kunami.Tzv. tukové
krmítko zhotovíme z převráceného květináče, poloviny skořápky kokosového ořechu nebo borové
či smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou směsí (rozehřátý tuk se semínky či drcenými ořechy)
a necháme vychladnout a ztuhnout, šišku do této směsi namočíme. Vyvěšujeme na místa, na která příliš
nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil.
CO PATŘÍ NA KRMÍTKO?
Z potravin, konzumovaných lidmi, můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou housku (ne
slanou!), maso (nakrájené na kousky), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj.
Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko, řepka), velice vhodná
jsou drcená jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi
pro krmení ptáků.
V přírodě můžeme nasbírat různé plody a bobule: jeřabiny, plody bezu černého, hlohu, rakytníku,
břečťanu či svídy, semínka bodláků apod. Potrava předkládaná ptákům na krmítko musí být kvalitní
a nezkažená. V žádném případě se prostřednictvím krmítka nezbavujeme kuchyňského odpadu a zbytků,
ptáky nikdy také nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem!
Takováto potrava totiž ptákům způsobuje značné zažívací potíže a může vést až k jejich úhynu.
(podle materiálů České společnosti ornitologické zpracovala Eva Podhorská)

AŽ 5000,- KČ MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE!
Nechte vydělávat své auto, dům či plot. Udělejte
z nich reklamní plochy.
Volejte kdykoliv 411 411 455.

Jazyková škola LINGUA Rumburk
otevírá od února 2008
jazykové kurzy

angličtiny, němčiny, francouzštiny
a španělštiny
pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé
přihlášky a bližší informace na:
www.lingua-rumburk.cz
nebo tel.: 412 333 463, 602 275 348

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně a osobně, buď přímo v Komunitním centru v Krásné
Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo
si jej stáhnout z webových stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese
bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo paní Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na email
bohacova@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních
společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv.
neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor odborných
textů v Poradci podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do komunitního centra (Masarykova 4,
Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace: Pondělí
4. 2. 2008 17–18 hod.
Pondělí 18. 2. 2008 17–18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle: 412 354 842.
Chtěl bych začít podnikat v provozu restaurace. Vlastním objekt, který byl kdysi hotelem. Poté byl obydlen
nájemníky. Nikdy nebyla provedena „změna užívání“. Mám živnost - hostinská činnost, splňuji podmínky
OHES. Objekt ale není napojen na kanalizační systém /ten v obci není/ a má původní septik. Může z tohoto
důvodu vzniknout nějaký problém? Připomínám, že objekt nevyžaduje žádné stavební úpravy, při nichž by
bylo třeba stavební povolení.
Dnem 1. 5. 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. S tímto okamžikem je spojen pojem implementace
práva Evropské unie. To znamená, že abychom se mohli stát právoplatnými členy EU, bylo nutné včlenit
(implementovat) do našeho právního řádu některé důležité směrnice a nařízení Evropské unie. Nemalou část
z nich tvoří také hygienická nařízení a směrnice, která se týkají provozu restaurací a hotelů. Jaké normy musí splňovat
např. hotelová kuchyň, WC, koupelny či přímo prostory restaurace, se dozvíte na Okresní hygienické stanici.
Zřizujete-li si jako podnikatel provozovnu, jste povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování
živnosti podle zvláštních právních předpisů (zejména aby byla zkolaudována k účelu užívání ve smyslu
stavebního zákona, dále aby splňovala podmínky dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.
o obecných technických požadavcích na výstavbu a zejména dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných). Současně musíte požádat příslušné místní samosprávné orgány o povolení
zahájení provozu. V rámci této žádosti pak budou dotčené orgány posuzovat i otázku práce se septikem. Septik
je totiž vodním dílem a jeho provoz, včetně podmínek provozu, musí být schválen vodohospodářským orgánem.
Samotná existence septiku a skutečnost nenapojení na kanalizaci, by neměla být problémem povolení hostinské
činnosti. Zde však jsou rozhodující místní podmínky. Je například otázkou, kde je septik umístěn (u některých
objektů, které byly kdysi hotelem, bývával umístěn uprostřed stavby), jak pachově i z hlediska vodotěsnosti ohrožuje
okolí, pro kolik osob jeho provoz vyhovuje a podobně.
Takže problém vzniknout může (ale nemusí), a to z hlediska dodržování řady zejména hygienických předpisů.
Doporučuji nejdříve (předem před vynaložením jakýchkoliv nákladů) konsultovat s orgány hygieny,
s vodohospodářskými orgány, se stavebním úřadem (ten se podívá do dokumentace, zda septik i budova jsou stále
schváleny k provozování) a s obcí.
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RŮZNÉ
UPOZORNĚNÍ
Místní organizace Českého rybářského svazu
v Krásné Lípě vydává toto upozornění:
V rámci ochrany ryb a ostatních vodních
organizmů v zimním období je na vodních
plochách prosekáván led. Otvory v ledu jsou
v rozsahu několika m2 a jsou podle potřeby
obnovovány. Toto opatření je v souladu
s příslušnými předpisy a je v zájmu minimalizace
škod způsobených na rybí obsádce a ostatních
vodních organizmech.
Otvory v ledovém příkrovu jsou označeny
větvemi, ale toto označení může nenechavý
člověk, vítr, nebo jiný přírodní vliv zlikvidovat.
Na prosekaném otvoru se v mrazivém období
utvoří tenká slupka ledu a tady nastává vysoké
nebezpečí proboření.
Důrazně žádáme hlavně rodiče nezletilých dětí,
aby své ratolesti v tomto ohledu řádně poučili
a bude nejlépe, když jim vstup na ledové plochy
vůbec nepovolí.
Za výbor MO ČRS V. Vencko

Nejaktivnější senioři
budou v Krásné Lípě
Projekt Nejaktivnější senioři budou v Krásné
Lípě, který je v našem městě realizován díky
podpoře Nadace České spořitelny a nadace Open
Society Fund Praha je určen všem bez rozdílu věku.
Projekt je unikátní tím, že zapojuje aktivní
seniory do tvorby veřejného života. Senioři tak
organizují, lektorují, připravují a hlavně vedou
veškeré aktivity, které se v rámci tohoto projektu
vytvoří. Aktivity, které již pro vás senioři připravili:
bylinková trilogie, pečení vánočního cukroví,
poznávací zájezd do vánočně laděných Drážďan,
výuka mariáše, výuka pletení. A mnoho dalších
aktivit připravujeme. Těšíme se na setkání s Vámi.
(Jakub Juda za projektový tým Nejaktivnější senioři
budou v Krásné Lípě)

Výuku mariáše
zopakují
V úterý 15. ledna se v Komunitním centru
v Krásné Lípě uskutečnila výuka mariáše
s panem Sudkem, dlouholetým hráčem mariáše
a organizátorem turnajů mariáše v Krásné Lípě.
Pan Sudek trpělivě vysvětloval nemariášníkům
pravidla mariáše a můžeme napsat, že s velkým
úspěchem, neboť ke konci výuky jsme si dokázali
zahrát mariáš ve třech a z výuky jsme odcházeli
i s představou hry durch nebo malý. Znali výrazy
štych, zabít, namazat, sedma, flek a mnoho dalších.
Pro všechny, kteří se nemohli výuky mariáše
zúčastnit máme dobrou zprávu. Výuka mariáše
bude opakována! V březnu sledujte nástěnku
Komunitního centra a Vikýř, abyste o tento skvělý
kurz, ve kterém se můžete naučit hrát mariáš,
nepropásli.
(Jakub Juda, za tým projektu Nejaktivnější senioři
budou v Krásné Lípě)
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POZVÁNKY
Fotografování Českého Švýcarska s Václavem
Sojkou
Jste milovníky a obdivovateli přírody, chtěli
byste poznat krásy Českého Švýcarska a naučit se
objektivem svého fotoaparátu zachytit jedinečné
okamžiky krajiny plné tajemství? Pak Vás obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko zve na
fotografický workshop pod vedením zkušeného
fotografa a znalce přírody Václava Sojky.
TERMÍN: 8–10. února 2008
CENA WORKSHOPU: 3 800,- Kč
Kontakt: Radka Koukalová, 413 333 775,
777 819 914
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Pokud se chcete inspirovat, než se na fotoworkshop
přihlásíte, máte možnost shlédnout výstavu
fotografií účastníků podzimního fotoworkshopu
2007, která je do konce ledna k vidění v Galerii
Továrna – Dům volného času v Krásné Lípě.
KRÁSNOLIPSKÝ MASOPUST
Krásnolipské folklorní soubory Lužičan a Dykyta
pořádají tradiční lidový zvyk. Obchůzka maškar
městem je naplánována na sobotu 2. února
a začíná ve 13:30 hod. na nádvoří Domu volného
času - Továrny.

Nové počítačové kurzy otevírá
Komunitní centrum v Krásné Lípě
CEDR – Komunitní centrum, o. s. otevírá v Krásné Lípě počítačové kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé. Kurzy budou probíhat v počítačové učebně Komunitního centra v Krásné Lípě (1. patro domu
služeb – Masarykova 1094). Po absolvování všech tří pokročilostí získá absolvent znalosti s prací s PC
a MS Word a MS Excel na uživatelské úrovni, která odpovídá znalostem pracovníků v kancelářských profesích
ve státní správě.
Přihlásit se můžete v sekretariátu Komunitního centra, které nově sídlí v 1. patře domu služeb
(Masarykova 1094 – budova u Městského úřadu). Více informací získáte na tel.: 777 938 839 nebo
412 354 841. Příjem přihlášek bude ukončen 25. ledna, kurzy budou otevřeny v týdnu od 4. února 2008.

OBSAH POČÍTAČOVÝCH KURZŮ:
ZAČÁTEČNÍK
Doba trvání: 10 hodin
Cena: 500,- Kč
Tento kurz je složen z kapitol POČÍTAČ, PROGRAMY V PŘÍSLUŠENSTVÍ, PRÁCE SE SLOŽKAMI SOUBORŮ
A PRÁCE S DISKETOU A CD. V těchto kapitolách se naučíte: zapnout a vypnout počítač, pracovat s myší
a klávesnicí, používat program Malování, psát v programu Word Pad, pracovat se složkami souborů
(vytvářet, mazat, přesouvat, přejmenovávat), ukládat soubory na CD a disketu.
Kurz je tvořen: 9 h výuky + 1 h na test
Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení kurzu
MÍRNĚ POKROČILÝ
Doba trvání: 10 hodin
Cena: 500,- Kč
Tento kurz je složen z kapitol INTERNET A EMAILOVÁ SCHRÁNKA, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL.
V těchto kapitolách se naučíte: co je to internet, pracovat s internetem, založit email, psát a odesílat emaily,
pracovat s textovým editorem MS Word (upravovat velikost písma, zvýrazňovat text, tvořit odstavce,
kopírovat a vkládat text, ukládat dokumenty, tisknout dokumenty), pracovat s tabulkovým editorem
MS Excel (tvořit tabulky, pracovat s textem, vytvářet jednoduché vzorce, pracovat se sloupci a řádky
tabulky, ukládat a tisknout dokumenty).
Kurz je tvořen: 9 h výuky + 1 h na test
Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení kurzu
POKROČILÝ
Doba trvání: 10 hodin
Cena: 500,- Kč
Tento kurz je složen z kapitol MICROSOFT WORD A MICROSOFT EXCEL. V těchto kapitolách se naučíte:
hlubší práci s textovým editorem MS Word (vkládat tabulky a diagramy, pracovat s obrázky a fotografiemi,
sledovat změny, používat odrážky, vkládat komentáře, vytvářet zámek pro čtení, úplný zámek)
a tabulkovým editorem MS Excel (vytvářet složitější vzorce, logické vzorce, kreslit a vkládat obrázky,
vytvářet grafy, zamykat dokument, třídit data).
Kurz je tvořen: 9 h výuky + 1 h na test
Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení kurzu
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Hurá na lyže
Začátkem ledna se děti ze ZŠ a MŠ Krásná Lípa vydaly společně s dětmi z Žitavy na týden do Jizerských hor. Zažili jsme
hodně legrace. Počasí nám celkem přálo, sněhu bylo dost a mlha nás nemohla rozházet. Společně jsme se učili lyžovat,
zaskotačili jsme si v libereckém Babylonu, kde jsme svištěli v aquaparku po tobogánech, užívali si v protiproudu a nadšeně
jsme si prohlédli IQ-park. Každý den jsme měli možnost vyhrát v různých soutěžích mnoho lákavých cen, mňam, a zažít
spousty legrace. Hlavně ve volném čase, kdy nám na povídání s německými kamarády nestačily nohy, ruce.
Domů jsme se vrátili celí a příjemně unavení. Týden se nám opravdu vydařil. Projekt je spolufinancován a podpořen
Česko-německým fondem budoucnosti.
(lh)

5. ples školy se uskuteční
v pátek 25. 1. 08
v Kulturním domě Krásná Lípa
Omlouváme se všem za chybu tisku na letáčcích,
kde je uvedena místo pátku sobota.

T-KLUB Krásná Lípa

Teenager klub - zařízení pro děti a mládež
Nemocniční 40, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA
tel.: 774 233 010, e-mail: tklub@krasnalipa.cz

Reprezentační ples města
Reprezentační ples města zcela zaplnil sál krásnolipského kulturního domu. K bujarému tanci
nám hrála skupina Dekameron z Prahy, mohli jsme je v Lípě vidět v loňském roce na jarmarku.
Předtančení zajišťovala pražská Dvorana. Tři taneční páry předvedly tance mexické, country
a step. Všem se v našem kulturáku moc líbilo a kapela byla nadšená z tancechtivých účastníků plesu
a z nekuřáckého prostředí. Moc dobře se jim hrálo a zpívalo. Tento již patnáctý ples pořádala
tradičně kulturní komise města a květinovou výzdobou zkrášlila prostory kulturního domu městská
zahradnice Martina. Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly.
(Naďa Semelková)

Třpyt Vánoc do naší
mysli nosí naše děti
Loňský rok 2007 se nenávratně chýlil k samému
konci. Tyto poslední chvíle jsme měli možnost strávit
v MŠ se svými sovičkami a beruškami. Připravily si
totiž pro nás rodiče moc pěknou vánoční besídku.
Děti nám svým představením plně dokázaly, že
se za minulý rok naučily spoustu nových věcí. Slyšeli
jsme koledy, básničky, i německy jsme se naučili! Při
vystoupení aerobiku se nám rodičům, babičkám
i dědečkům rozproudila krev v žilách. Všichni
jsme byli pyšní na své ratolesti, co vše dokázaly.
Nechyběla zde ani tradiční vánoční atmosféra
s milým občerstvením, na které jsme se podíleli i my
rodiče. Vždyť přeci si jej děti plně zasloužily! Největší
radostí našich holátek však samozřejmě zůstalo
samotné rozbalování dárečků. Na slzičky vůbec
nedošlo, jelikož dárečků bylo pro všechny dost.
Tímto bychom rádi moc poděkovali dětem za
krásné vystoupení. V neposlední řadě si však naše
velké díky zaslouží paní učitelky, za jejich vytrvalou
snahu něčemu naučit, spolupráci, píli a vedení
našich dětiček, aby do toho svého života vykročily
jen tou správnou nožičkou. Pevně v to věříme.
(Kolektiv rodičů dětí MŠ v Masarykově ulici)

T-KLUB Krásná Lípa je nízkoprahové zařízení, které
umožňuje smysluplné trávení volného času dětí
a mládeže ve věku 10–18 let.
T-KLUB nabízí:
stolní fotbal, stolní tenis, biliár, stolní hokej, dětskou
lezeckou stěnu, televizi, rádio s CD přehrávačem,
playstation, nejrůznější stolní hry, posilovací lavici,
rortoped, elektronické šipky.
Součástí T-klubu je venkovní areál se třemi hřišti
a prostorem na bezpečné rozdělání táborových ohňů.
T–klub také organizuje poznávací výlety, exkurze,
sportovní turnaje a soutěže a aktivně se zapojuje do
akcí města (pomáháme při organizaci dětských dnů
apod.).
Kontakt: Antónie Svobodová, tel.: 774 233 010
e-mail: t.klub@krasnalipa.cz
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA: PONDĚLÍ ZAVŘENO
ÚT–PÁ
12:00–18:00
SO
10:00–18:00
NE
ZAVŘENO
PLÁN DO KONCE MĚSÍCE LEDNA
STŘEDA 23. 1. 08
POČÍTAČOVÉ KLÁNÍ
SOBOTA 26. 1. 08
TURNAJ TROJBOJ
ÚTERÝ 29. 1. 08
VELKÁ KOULOVANÁ
ČTVRTEK 31. 1. 08
STOLNÍ HOKEJ

RUBRIKA:

LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU

V T-klubu
odbourávají bariéry

1
2
3
4
5
6
7
1. obyvatel našeho hlavního města
2. sportovci (běžci)
3. hl. město Ruska
4. jedovatý plaz
5. zámotek housenky bource morušového
6. medvídek, rád loví ve vodě
7. velký pravý přítok řeky Vltavy
děti ze III. A
Správné řešení vložte do schránky označené LUŠTÍME
SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna v trafice Jana
na náměstí v Krásné Lípě nebo zašlete na e-mail:
sarkapeskova@centrum.cz. Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení v krásnolipském kině.

Ráda bych zdůraznila, že v našem klubu
usilujeme o odbourání bariér mezi českými
a romskými dětmi. Také se snažíme vytvářet
si důvěru, věnovat se problematice jako jsou
drogy, šikana, vandalismus … To je ale vše běh na
dlouhou trať. Jsem moc ráda, že se pomalu a jistě
vyšlapává cestička, a že si děti ve mně našly důvěru.
To byste nevěřili, čím vším si některé děti musely
projít. Po vyslechnutí osudů jsem se rozhodla na
toto téma reagovat i já. I já mám děti, ale některé
osudy mi nedají spát. Přemýšlela jsem, jak danou
problematiku uchopit a zvolit nejlepší cestu
nápravy, přestože je téma v médiích často
diskutované, nemohu se zbavit dojmu, že stále
zůstáváme poněkud lhostejní. Dospěla jsem
k názoru, že hravá metoda bude ta nejvhodnější.
Nikdo z nás není dokonalý. Děkuji všem za důvěru
a pomoc jakýmkoli způsobem. Ráda poznávám
nové tváře nejen dětí, ale i rodičů.
(Antónie Svobodová)
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Komunitní centrum Krásná Lípa poĥádá

4-denní kurz výchovných a motivaĆních
postupĭ a komunikaĆních dovedností

INFORMACE Z TOVÁRNY DOMU VOLNÉHO ČASU
Bližší informace: Zuzana Fryčová, ředitelka
Relax Krásná Lípa p. o., tel.: 777 332 215
e-mail: tovarna@krasnalipa.cz
www.krasnalipa.cz

„NĚKDO JE ZA DVEŘMI …“
Příjemné posezení s JOSEFEM KLÍMOU
z pořadu Na vlastní oči
Kdy?
Kde?
Vstupné?

V úterý 12. 2. 2008
od 18ti hod.
V prostoru Baru
100 Kč/osoba

Rezervace možné na tel.: 777 332 215.
Prodej vstupenek u obsluhy v Baru
Továrna.

PLESOVÁ SEZÓNA
ROKU 2008 V KRÁSNÉ LÍPĚ
25. 1. 2008

Ples školy v kulturním domě
Krásná Lípa

15. 2. 2008

Ples SNPČŠ v kulturním domě
Krásná Lípa

22. 2. 2008

Sportovní karneval v kulturním
domě Krásná Lípa

08. 3. 2008

Ples Nobilis Tilia v kulturním
domě Krásná Lípa

15. 3. 2008

Společenský ples příznivců
kultury
na
Šluknovsku
v kulturním domě Staré Křečany

21. 3. 2008

Jarní květinový bál v kulturním
domě Krásná Lípa

15. 3. 2008

Dětský karneval - město

16. 3. 2008

Dětský karneval - Čačipen

Respektovat

a být respektován
PhDr. Pavla a Mgr. Tatjany Kopĥivových z Kromĕĥíže

v Ćase jarních prázdnin

úterý 26. 2. 2008 až pátek 29. 2. 2008
Dĭm ąeského Švýcarska na námĕstí v Krásné Lípĕ
Kurz využitelný pro uĆitele ZŠ i MŠ, pedagogy DDM, výchovné pracovníky a všechny, kteĥí chtĕjí
investovat úsilí do rozšíĥení repertoáru svých komunikaĆních dovedností pro zvládání bĕžných i nároĆných
výchovných situací. Širší pohled na mocenské a respektující pojetí výchovy a mezilidských vztahĭ. Jak si
udržet vliv i dobré vztahy a vzrĭstající pocit vnitĥního klidu, sebeúcty a kompetentnosti.
Jsme pĥesvĕdĆeni, že nestaĆí mít dĕti a své blízké jenom rád. Vedle lásky potĥebujeme zakoušet stejnĕ
bohatou mĕrou také úctu a uznání. Kurz rozvíjí partnerské, na vzájemné úctĕ a respektu založené vztahy
dospĕlých mezi sebou stejnĕ jako dospĕlých a dĕtí.
Absolventi obdrží osvĕdĆení.
Více o autorech stejnojmenné knihy Respektovat a být respektován i kurzech na www.zkola.cz/respektovat.

Aktivní zážitková forma celodenních skupinových dílen,
nácvik postupĭ a dovedností okamžitĕ použitelných v praxi
Dennĕ od 8 do 16 hodin s možností obĕda, v pátek do 12.30 hod.
Cena: 2000 KĆ za úĆastníka vĆetnĕ tiskových materiálĭ (max. poĆet úĆastníkĭ 30)
Chcete se nauĆit dovednostem a postupĭm, které nám pomáhají
žít tak, abychom si vážili sami sebe a pomohli k tomu i lidem, s nimiž dennĕ pĥicházíme do styku?
žít, aniž bychom se vzájemnĕ obviğovali; vyjádĥit své rozrušení nebo zlost, aniž bychom nĕkomu ublížili?
porozumĕt tomu, co prožívají druzí?
respektovat potĥeby druhých a souĆasnĕ nezanedbávat i své vlastní potĥeby?
vychovávat dĕti k tvoĥivosti, iniciativĕ a zodpovĕdnosti?
Kontakt: Komunitní centrum Krásná Lípa
Ivana Kaštánková, kastankova@krasnalipa.cz, tel.: 412 354 842, 607 852 620

www.krasnalipa.cz/kccs

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Krásná Lípa v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU
na obsazení pracovní pozice – úředník odboru majetkového a civilně správního
Tato funkce bude zařazena do 6. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nástup do pracovního poměru
k 1. 4. 2008.
Požadavky:
• splnění předpokladů podle §4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
• ukončené, minimálně úplné středoškolské vzdělání
• základy administrativních činností
• zvláštní odborná způsobilost pro správní činnost na úseku přestupkového řízení nebo evidence obyvatel výhodou
• dobré komunikativní schopnosti
• schopnost samostatného rozhodování
• velmi dobrá znalost práce na PC (uživatelské programy Word, Excel)
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
• datum a podpis uchazeče
Uchazeč připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (cizí státní příslušník doloží obdobný doklad vydaný domovským státem)
• ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení - úředník odboru majetkového a civilně správního – neotvírat“ do 15. 2. 2008
osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo doporučeně poštou na adresu:
Město Krásná Lípa, k rukám tajemníka MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA
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TURISTÉ LETOS SLAVÍ
120. LET ZALOŽENÍ KČT
Nejvzdálenější táborník přijel ze Slovenska
Zhruba padesátku vyznavačů zimního stanování z celé republiky přilákalo Nejsevernější zimní
stanování pod Vlčí horou. A nejen je. Mezi účastníky šestadvacátého ročníku byl i Marek Grega ze slovenského
Popradu a pět německých táborníků z nedaleké Žitavy. „Letos nás bylo o něco více než v roce loňském.
Přesto mě trochu mrzí, že tu máme účastníky z různých koutů republiky, ale z místních jsme tu nocovali
pouze tři,“ posteskl si jeden z organizátorů zimního stanování, předseda Klubu českých turistů v Krásné Lípě,
Václav Hieke. Dodal, že nejstarší účastník, osmašedesátiletý Petr Pickl, přijel z Karlových Varů a dokonce
s sebou přivezl kolegu Karla Sýkoru, který si při zimním stanování pod Vlčí horou odbyl svou premiéru.
Nejmladším účastníkem v seznamu byl pak mladík Lukáš Šeňka z Nového Boru s rokem narození 1993.
A samozřejmě nechyběl ani Olda Zahradníček z Krásné Lípy, který se zimního stanování pravidelně rok co
rok účastní od svých čtyř let a od té doby ještě ani jeden rok nevynechal.
Pod Vlčí horou se v nedělním ránu na asi deseti centimetrech sněhu tyčilo čtyřiadvacet stanů, tři účastníci
dokonce spali pod širákem a nocležníci vstávali do tří stupňů pod nulou. „Toto stanování sice patří, co se
týká počasí, k těm mírnějším, ale oproti loňskému roku, kdy ani v noci neklesly teploty pod nulu, si letos
užíváme zimy, sněhu i trochy mrazu,“ pochvaloval si Václav Hieke, který pamatuje i pětadvacetistupňové
mrazy a přes metr sněhu. Z hlediska odpovědnosti pořadatelů ale vítá spíše mírnější zimu. „Alespoň mohu
klidně spát a nemusím se bát, že někdo omrzne,“ podotkl.

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ
KČT KRÁSNÁ LÍPA NA ROK 2008
Akce jsou pořádány ke 120. výročí založení KČT

Kulaté výročí
oslaví výstavou
V letošním roce oslaví Klub českých turistů
120. výročí svého vzniku. Komise pěší turistiky
při Ústředním výboru KČT proto vyzvala všechny
turistické kluby, aby připravily jednu akci
zaměřenou k oslavě významného výročí.
Krásnolipští turisté proto připravují na březen
až duben, konkrétně pak od 22. 3. do 26. 4.,
turistickou výstavu, jejímiž spolupořadateli jsou
MěÚ Krásná Lípa, ČSPO Tilia a časopis Turista.
Výstava bude zohledňovat pěší turistiku, lyžařskou
turistiku a zimní táboření, turistiku mládeže,
turistické značení, Köglerovu naučnou stezku,
ochranu přírody a časopis Turista. „Vzhledem
k tomu, že jsme v tomto roce i pořadateli okresního
jarního turistického srazu (22, 3.), plánujeme
zahájení výstavy během tohoto srazu,“ řekl předseda
krásnolipských turistů Václav Hieke. Dodal, že
výstava bude prezentovat nejen celý Ústecký kraj,
ale hlavně Krásnou Lípu.
(vik)

Únor
???
Březen
???
22. 3.–26. 4.
22. 3.
Duben
25.–27. 4.
Květen
1. 5.
8.–10. 5.
9.–11. 5.
17. 5.
Červen
7. 6.
21. 6.
30.6.–6. 7.
Červenec
10.–13. 7.
Srpen
8.–10. 8.
???
Září
6. 9.
12.–14. 9.
12.–14. 9.
20. 9.
27. 9.
Říjen
2.–4. 10.
25. 10.
Listopad
7. 11.
27. 11.
Prosinec
5.–7. 12.
26. 12.
29. 12.
31. 12.

Brtnické ledopády - upřesnění dle počasí - pěší 18 km

Peterka

Za bledulemi do ‚Pekla‘ na Českolipsko - upřesnění dle počasí.
Suchý
Turistická výstava ke 120. výročí založení KČT
Jarní sraz turistů - Krásná Lípa
V rámci srazu „Otvírání studánek - prameny Křinice“ IX. ročník - pěší 12 km.
3 dny, 3 státy, 3 pochody - auty, příp. vlakem
(Lubaň + Nové Město pod Smrkem).

Hanousek

Za kouřem upálených čarodějnic X. Ročník - “tajný“ pěší výlet 15 km
Zájezd „Za 13. pramenem“ – Karlovy Vary
Autobusový zájezd do polského Gubinu
Severní stopou - KČT Dolní Poustevna

Seidl - Hanousek
Douda
Hanousek
Hanousek

Líšeňské pochody-bus-závazné přihlášky se zaplacením do 21. 5. 08
Vítání slunovratu v Krásné Lípě - v rámci Svatojánských slavností.
Dovolená – cyklo - Hlinsko

Hieke
Výbor

Zájezd „Západní Tatry-Roháče-Zakopané“ SR + termální prameny

Douda

Turistické pochody Skalními hrádky Labských pískovců XXVI. ročník.
Pěší trasy od 12–100 km. Akce IVV včetně plavání, cyklotrasy 50–100 km
Zájezd do Neudstadtu NSR – termín bude upřesněn po dohodě
s německými přáteli

Pavlík
Hieke

Setkání turistů na rozhledně Weifberg nad Hinterhermsdorfem.
Zájezd Rakousko-bus-Hitlerovo orlí hnízdo.
Tanvaldské kopce
Po stopách Pyšné princezny 1. část.
Po stopách Pyšné princezny 2. část.

Hieke
Douda, Hieke
Hanousek
Doudová
Doudová

Polské Krkonoše 2008 - bus - závazné přihlášky a zaplacení do 17. 9. 08
Za spadaným listím - pěší 15 km.

Hanousek
Seidl

Přátelské posezení a promítání v kulturním domě.
Výroční členská schůze KČT Krásná Lípa od 18 hod.
- místo konání bude upřesněno

Výbor

Zimní táboření v Lužických horách.
Hieke
Štěpánský tajný výlet - pěší do 10 km.
Rozloučení s rokem 2008. Pěší trasy 10–60 km. Společné posezení v Doubici.
Výstup na Klíč.
Výbor

V případě zájmu a domluvy v klubu, možno uspořádat zájezdy do divadla, na plavání, či jiné zájmové
aktivity. Akce jsou určeny pro členy a celou širokou veřejnost, na tyto akce zve výbor KČT Krásná Lípa a
cvičitelé klubu.
http://www.kct-krasnalipa.cz/

23. leden 2008

strana 7

Pro nové
šance ...
Kontaktní místo

Amari poradna –
Pro nové šance …
Komunitní centrum otevřelo ve svých
prostorách poradnu pro menšiny a sociálně
vyloučené občany. Pracovnice Amari poradny může
pomoci a poradit lidem v obtížné situaci při hledání
a udržení zaměstnání, vyplňování formulářů,
výplatě sociálních dávek, právních problémech,
při řešení otázky bydlení a při dalším vzdělávání.
Poradna je pro veřejnost otevřena v Komunitním
centru v úterý a středu od 14 do 18 hod. Telefon je
412 354 842 nebo 720 381 971.
(Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání)

Internetová komunikace – nový
počítačový kurz
Komunitní centrum otevírá nový počítačový
kurz zaměřený na internetovou komunikaci. V kurzu se naučíte pracovat
s emailem (elektronická pošta), internetem,
komunikačními programy ICQ a SKYPE (možnost
telefonování přes internet).
Tento kurz je součástí projektu Komunitní
centrum Českého Švýcarska a je poskytován
bezplatně. Uzávěrka příjmu žádostí je 9. února
2008. Kurz začne 11. 2. Přihlásit se můžete
v Komunitním centru (1. patro, dům služeb),
více informací získáte na telefonním čísle
412 354 841. Projekt Komunitní centrum je
podpořen v rámci iniciativy společenství Equal
a je financován evropským sociálním fondem
EU a státním rozpočtem ČR.

Návštěva
z Holandského
království
Na sklonku loňského roku navštívili projekt
Komunitní centrum Českého Švýcarska zástupci
ambasády nizozemského království. Ve čtvrtek
20. 12. do Krásné Lípy zavítala tříčlenná delegace
z velvyslanectví, ve složení pan Wilko Roggenkamp
- rada velvyslanectví, paní Catharine van Dam
a paní Anna Kloudová. Návštěva byla uvítána
v komunitním centru a byly jí představeny aktivity,
které zde probíhají. Hosté se velmi zajímali
o dlouhodobé rekvalifikace a zapojení rómské
komunity do vzdělávání. Po prezentaci holandská
návštěva navštívila místo praxe, kde viděli klienty
modulu stavební práce při odborné výuce. Poté si
hosté prohlédli Továrnu a Dům Českého Švýcarska
na náměstí, kde na konec své návštěvy shlédli film
Krajina plná tajemství.
(Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání)

Amari
poradna

Komunitní centrum Českého Švýcarska
Masarykova 4
407 46 Krásná Lípa

Kontaktní osoba
Marcela Surmajová
tel: 412 354 842
mobil: 720 381 971
surmajova@krasnalipa.cz

Poradenství . ..
při
při
při
při
při
při

hledání a udržení si práce
vyplňování formulářů
výplatě sociálních dávek
právních problémech
řešení bydlení
dalším vzdělávání

Otevřeno pro veřejnost
Úterý od 14:00 do 18:00
Středa od 14:00 do 18:00

... zdarma

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Soutěžte
s Komunitním centrem

Komunitní cenrum ČŠ Vás zve
na akci s názvem:

Jak říká slavný belgický detektiv Hercule
Poirot, je potřeba aby ty malé šedé mozkové
buňky dostaly zase jednou pořádně zabrat.
Tak neváhejte a zapojte se již podruhé
do vědomostní soutěž o Komunitním
centru. Ze zaslaných správných odpovědí
vylosujeme vítěze, který získá zajímavý balíček
z Komunitního centra.

VAŠE KOMUNITNÍ CENTRUM

Jaké je motto, které používá Komunitní
centrum?
1. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
2. Učení je cesta, učení je hra.
3. Lež, máš krátké nohy.
Správné odpovědi můžete předat pracovníkům
v Komunitním centru a nebo je zaslat na email:
rebicek@krasnalipa.cz. Ke své odpovědi prosím
uveďte jméno a kontakt. Odpovědi prosím
doručte do 8. 2. 2008.

Komunitní centrum společně
s Mgr. PETROU BARTLOVOU
(dětskou psycholožkou)
pro Vás připravilo
dopoledne na téma:

29. ledna 2008 od 16 h
v Komunitním centru ČŠ
(1. patro domu služeb)
Komunitní centrum Českého Švýcarska se
přestěhovalo do nových, větších a hezčích
prostor. Přijďte si tyto prostory prohlédnout
a nenechte si ujít diskuzi s představiteli
Komunitního centra.
Témata diskuze:
- představení současných aktivit Komunitního
centra
- budoucnost Komunitního centra
- vaše dotazy
Řekněte nám, jaké služby by jste chtěli
v Komunitním centru.
Předpokládaná doba trvání cca 1 hodina.
Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.
Děkujeme Radě města Krásná Lípa za spolupráci a finanční podporu
činnosti občanského sdružení Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa
v roce 2007. Díky příspěvku města si mohou děti procvičovat své
dovednosti na dvou nových tabulích každé úterý (9–12 hod.), středu
(16–18 hod.) a pátek (9–11 hod.) v podkroví budovy školní družiny.
(za MC Beruška Lada Hrnečková, www.mcberuskakl.wz.cz)

VÝCHOVA DĚTÍ
SOBOTA, 26. 1. 2008 9-12 hod.
PROSTORY MATEŘSKÉHO CENTRA BERUŠKA
V PODKROVÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY V KRÁSNÉ LÍPĚ
1. zveme všechny, kdo uvítají pohled odborníka
na řešení výchovných problémů s dětmi
jakéhokoli věku
2. bezplatná
konzultace

individuální

i

skupinová

3. přijďte i vy, kteří si chcete o výchově ratolestí
jen tak popovídat

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
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USNESENÍ

z 7. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 13. 12. 2007
1. Zpráva o plnění úkolů 6. ZZM
Usnesení ZM č. 7 – 01/2007
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 6. zasedání ZM předloženou starostou města Zbyňkem
Linhartem bez připomínek.
2. Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2006–2007
Usnesení ZM č. 7 – 02/2007
ZM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa za školní rok 2006 - 2007 v předloženém znění s těmito připomínkami:
a) Jiří Vích – dotaz na reakci nadřízených orgánů
b) Jaroslav Stibor – poděkování ředitelce za vedení školy.
3. Činnost České Švýcarsko, o. p. s.
Usnesení ZM č. 7 – 03/2007
ZM schvaluje zprávu o činnosti Českého Švýcarska, o. p. s., předloženou ředitelem o. p. s.
Markem Mrázem bez připomínek, s poděkováním Marku Mrázovi za odvedenou práci.
4. Zpráva Kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 7 – 04/2007
ZM schvaluje Zprávu Kontrolního výboru předloženou předsedou Josefem Myšákem
a ZM ukládá RM zabývat se návrhem na usnesení kontrolního výboru. ZM schvaluje
předložený plán kontrolních akcí na rok 2008.
5. Kontrola Křinice s. r. o.
Usnesení ZM č. 7 – 05/2007
ZM bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření Křinice s. r. o. Krásná Lípa za rok 2006,
kterou provedl Finanční výbor zastupitelstva města Krásná Lípa.
6. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM
Usnesení ZM č. 7 – 06/2007
ZM schvaluje zprávu o činnosti Finančního výboru ZM za rok 2007 předloženou předsedou
FV Karlem Benešem bez připomínek.
7. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 07/2007
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Věře
a Gerhardu Strankovým, Böblingen, Rossbergstr. 30 z důvodu zachování pozemku pro
potřeby města.
8. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 08/2007
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1902/2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Daně
a Petru Králíčkovým, Kadaň, Na Strážišti 1964 z důvodu zachování pozemku pro potřeby
města (výstavba RD).
9. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 09/2007
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janě
a Rudolfu Bergerovým, Krásná Lípa, Havlíčkova 597/18 z důvodu zachování pozemku pro
potřeby města (výstavba RD).
10. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 10/2007
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 312/2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Petru Semelkovi, Krásná Lípa, Pražská 8 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města
s ohledem na uvažovanou rekonstrukci sousedních objektů.
11. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 11/2007
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 541, k. ú. Krásná Lípa Jarmile Kukalové, Kolín, Březinova 878,
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města. ZM ukládá Vladimíře Doškové vyzvat
žadatelku k zaměření stavby kůlny a zastavěnou část si pronajmout.
12. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 12/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 775/1 (nově vzniklá p. p. č. 775/5) o výměře 1577 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Haně a Ludvíku Hercogovým, Krásná Lípa,
Pod Lipou 149/2, za celkovou cenu 40 170 Kč (do základní výměry 7 140 Kč, nad základní
výměru 33 030 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
13. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 13/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1252/1 o výměře 85 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Miroslavu Vavřínovi, Krásná Lípa, Masarykova 43, za cenu 1 275 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
14. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 14/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 847 (nově vzniklá p. p. č. 847/1) o výměře 1015 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Stanislavu a Iloně Barcalovým, Praha 8,
Katovická 4/411, za celkovou cenu 32 390 Kč (do základní výměry 13 440 Kč, nad základní
výměru 5 950 Kč, porosty 13 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
15. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 15/2007
ZM schvaluje prodej p. p. č . 2103/2 o výměře 281 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Anně a Zdeňkovi Čechovým, Krásná Lípa, Doubická 1104/27 za cenu 5 620 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
16. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 7 – 16/2007
ZM schvaluje prodej st. p. č. 24/2 o výměře 281 m2 a p. p. č. 1088 o výměře 288 m2, vše
k. ú. Zahrady a část p. p. č. 1089, k. ú. Krásný Buk Vladimíru a Iloně Schejbalovým, Krásná
Lípa, Krásný Buk 65 za účelem zřízení zahrady a zajištění přístupu za cenu 20 Kč/m2 do
základní výměry, 50 Kč/m2 nad základní výměru, celková cena bude vypočtena dle
skutečné výměry. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
17. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 7 – 17/2007
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1515/1 o výměře 63 m2 a části p. p. č. 817 o výměře
134 m2, vše k. ú. Vlčí Hora, za účelem zřízení zahrady Jarmile Erbenové, Praha 10, Bulharská 24
a Zdeňce Maškové, Kladno, Moskevská 3114, z důvodu zachování pozemku pro potřeby
města.
18. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 7 – 18/2007
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 644 a části p. p. č. 643, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy dle
předloženého návrhu Karlu a Mileně Mühlbergerovým, Hradec Králové, Třebechovická 830
a Milanu a Heleně Gebauerovým, Liberec 1, Sosnová 466/2 z důvodu znemožnění přístupu na
další pozemky města. Prodej by byl možný pouze pod podmínky odkoupení celé p. p. č. 644
a p. p. č. 643 současně s p. p. č. 642, p. p. č. 653 a p. p. č. 651, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
19. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 19/2007
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 820/4 o výměře 266 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Vladimíru a Jitce Kubínovým, Ústí nad Labem, Přemyslovců 618/10 z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
20. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 20/2007
ZM schvaluje prodej p. p. č. 822/1 o výměře 155 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Vladimíru a Jitce Kubínovým, Ústí nad Labem, Přemyslovců 618/10, za cenu
3 100 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
21. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 21/2007
ZM neschvaluje výjimku Vladimíru a Jiřině Pospíšilovým, Mlékojedy - Neratovice, Okružní 169
z ustanovení § 11, odst. 2 Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnictví města
Krásná Lípa.
22. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 22/2007
ZM neschvaluje výjimku Bohumile Maturové, Praha, Ke Krči 1046/23 z ustanovení § 11,
odst. 2. Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnictví města Krásná Lípa.
23. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 7 – 23/2007
ZM neschvaluje žádost společnosti PRAHA-HATINH spol. s r. o., Jiříkov, Březinova 481
o zprostředkování odkupu p. p. č. 1313/5 a p. p. č. 1313/2, vše k. ú. Krásná Lípa od
pozemkového fondu ČR a jejich následného prodeje uvedené společnosti. Město Krásná
Lípa nemá přednostní a bezproblémové právo k odkoupení uvedených pozemků od PF ČR.
24. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 7 – 24/2007
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 918/3 a p. p. č. 2818/1, vše k. ú. Krásná Lípa společnosti
PRAHA-HATINH spol. s r. o., Jiříkov, Březinova 481 z důvodu nevyřešených vlastnických
vztahů sousedních pozemků. RM ukládá Vladimíře Doškové vyzvat žadatele k předložení
podnikatelského záměru a doložení vlastnictví sousedních pozemků.
25. Převod pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 25/2007
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR:
p. p. č. 615/1, k. ú. Krásná Lípa (RD);
p. p. č. 1355, k. ú. Vlčí Hora (zeleň);
p. p. č. 1358, k. ú. Vlčí Hora (zeleň);
p. p. č. 1389/2, k. ú. Krásná Lípa (MK);
p. p. č. 502/3, k. ú. Krásná Lípa (MK);
p. p. č. 1333/2, k. ú. Krásná Lípa (MK);
p. p. č. 2535/6, k. ú. Krásná Lípa (MK);
p. p. č. 2535/9, k. ú. Krásná Lípa (MK);
p. p. č. 2905, k. ú. Krásná Lípa (MK);
p. p. č. 3033/1, k. ú. Krásná Lípa (MK);

část p. p. č. 1749/1 (nově vzniklé p. p. č. 1749/10 a 1749/11), k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1031/3, k. ú. Krásný Buk.
26. Odkoupení pozemku od PF
Usnesení ZM č. 7 – 26/2007
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 283 o výměře 53 m2, k. ú. Krásná Lípa od Pozemkového
fondu ČR.
27. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 27/2007
ZM odstupuje od odkoupení st. p. č. 570, k. ú. Krásná Lípa z důvodu vysoké kupní ceny.
28. Majetkoprávní vypořádání pozemků
Usnesení ZM č. 7 – 28/2007
ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi a chodníky
s Krajským úřadem Ústí nad Labem za podmínky úhrady poloviny nákladů s vypořádáním
spojených.
29. Nákup pozemku
Usnesení ZM č. 7 – 29/2007
ZM schvaluje nákup pozemků do vlastnictví města a to p. p. č. 245/6 za cenu do 40 tis. Kč
a p. p. č. 245/1 za cenu do 63 tis. Kč.
30. Byty
Usnesení ZM č. 7 – 30/2007
ZM schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. 2, Nemocniční 1065/32, Krásná
Lípa, za cenu 200 000 Kč na Jana Kobaje, bytem Nemocniční 1064/30, Krásná Lípa. Jan
Kobaj uhradí veškeré náklady spojené s převodem členských práv a povinností.
31. Byty
Usnesení ZM č. 7 – 31/2007
ZM schvaluje odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. 2004/40/14 - 167 uzavřené mezi městem Krásná Lípa a Kateřinou Appeltovou,
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa dle čl. VI smlouvy.
32. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 7 – 32/2007
ZM schvaluje novaci nájemní smlouvy č. 2002/21/10 - 122 a smlouvy o budoucí kupní
smlouvě č. 2002/40/ 10 - 123 s Marcelou Pokornou, Na Výsluní 2336, Česká Lípa
a Bohumilem Zechovským, Komenského 194, Sloup v Čechách, dle předloženého návrhu.
33. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 7 – 33/2007
ZM schvaluje prodej objektu Zahrady č. p. 5 se st. p. č. 167, k. ú. Zahrady Marcele Pokorné,
Na Výsluní 2636, Česká Lípa za cenu 250 000 Kč. Při splnění následujících podmínek do
30.06.2009 se město Krásná Lípa zavazuje kupující vrátit 150 000 Kč z kupní ceny:
1. Kupující provede kolaudaci celého objektu Zahrady č. p. 5.
2. Kupující zhotoví novou fasádu minimálně z čelní strany objektu do hlavní komunikace.
34. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 7 – 34/2007
ZM ruší usnesení č. 5 - 07/2007 ze dne 21.06.2007 z důvodu změny kupujícího.
35. Vlčí Hora 84, Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 35/2007
ZM schvaluje změnu podmínek č. 2 a č. 3 v usnesení ZM č. 5 – 06/2007 ve věci prodeje
objektu Vlčí Hora 84 takto:
2. Kupující složí před podpisem kupní smlouvy kauci 500 000 Kč, která je vratná za
podmínky předložení stavebního povolení na rekonstrukci objektu Vlčí Hora 84, Krásná
Lípa s nabytím právní moci do 30. 06. 2009.
3. Prodej musí být realizován do 31. 01. 2008.
36. Volba místostarosty města
Usnesení ZM č. 7 – 36/2007
ZM revokuje usnesení ZM č. 1 – 10/2006.
ZM zvolilo místostarostou města Janu Gálovou a to s platností od 01. 01. 2008.
37. Volba člena RM
Usnesení ZM č. 7 – 37/2007
ZM zvolilo nového člena rady Mgr. Milana Sudka.
38. Svěření úkolů místostarostovi města
Usnesení ZM č. 7 – 38/2007
ZM svěřuje v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb, v platném znění místostarostovi města
plnění úkolů v oblastech:
1. školství,
2. kultury,
3. propagace a cestovního ruchu, včetně dopravní obslužnosti,
4. sportu,
5. zájmové činnosti,
6. provozních činností patřících do působnosti odboru majetkový a civilně správní
a finančního odboru MěÚ,
7. Dobrovolného svazku obcí Tolštejn, SPRŠ,
8. podklady do ZM a RM
ZM v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb., v platném znění svěřuje místostarostovi města
Janě Gálové úkoly a podpisy v rámci akce Komunitní centrum Českého Švýcarska - program
EQUAL.
ZM bere na vědomí udělení pověření místostarosty města.
39. Výstavba větrných elektráren
Usnesení ZM č. 7 – 39/2007
ZM se seznámilo s nabídkami na výstavbu větrných elektráren v oblasti tzv. Králova rybníku
a to firmy Kešam, s. r. o., Pražská 413, Sadská a REN Power CZ, a. s., V. Řezáče 315, Most
a schvaluje nabídku firmy REN Power CZ, a. s. ZM schvaluje koncept návrhu smlouvy
o spolupráci a ukládá RM, aby ji po konzultaci s právním zástupcem města schválila a to po
zapracování omezení velikosti a oblasti umístění.
40. Pojištění města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 40/2007
ZM schvaluje pojistnou smlouvu č. 772 023728 0 společnosti KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.
na pojištění majetku města Krásná Lípa s účinností od 12. listopadu 2007 do 11. listopadu
2010, dle předloženého návrhu.
41. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
Usnesení ZM č. 7 – 41/2007
ZM schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 348/05/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
Praha.
42. Rezervní fond ZŠ a MŠ
Usnesení ZM č. 7 – 42/2007
ZM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ do
maximální výše zůstatku rezervního fondu na účet ZŠ a MŠ k předfinancování projektu do
doby než bude přijata dotace. Po přijetí dotace bude použitá částka v plné výši vrácena zpět
do rezervního fondu ZŠ a MŠ.
43. ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 43/2007
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 15. 08. 2007,
k 01. 10. 2007 a k 01. 11. 2007 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa.
44. 2. rozpočtové opatření rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2007
Usnesení ZM č. 7 – 44/2007
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola /dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok 2007, dle předloženého návrhu.
45. Přehled hospodaření RELAX, p. o. Krásná Lípa Usnesení ZM č. 7 – 45/2007
ZM bere na vědomí přehled hospodaření příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa od
července do listopadu 2007, v předloženém znění.
46. Účelový neinvestiční příspěvek pro RELAX, p. o. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 46/2007
ZM schvaluje vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku, který byl poskytnut
příspěvkové organizaci RELAX Krásná Lípa na zahájení jejího provozu, v předloženém
znění.
47. 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 47/2007
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2007 v celkové výši
příjmů a výdajů 179 163 tis. Kč, dle předloženého návrhu.
48. Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa roku 2008
Usnesení ZM č. 7 – 48/2007
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 01.01.2008 podle rozpočtového provizoria,
v předloženém znění.
49. Rozpočtové provizorium EQUAL pro rok 2008 Usnesení ZM č. 7 – 49/2007
ZM schvaluje rozpočtové provizorium projektu Komunitního centra Českého Švýcarska EQUAL pro rok 2008, dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje předfinancování projektu pro rok 2008 z rezervy investičního rozpočtu do
výše 1 000 000 Kč.
ZM schvaluje proplácení jednotlivých plateb souvisejících s projektem dle smluvních vztahů
a dle harmonogramu projektu do schválení rozpočtu města na rok 2008.
50. Rozpočtové provizorium projektu Senioři vítáni pro rok 2008
Usnesení ZM č. 7 – 50/2007

ZM schvaluje rozpočtové provizorium projektu Senioři vítáni pro rok 2008, dle předloženého
návrhu.
51. Rozpočet ZŠ a MŠ Krásná Lípa na rok 2008 Usnesení ZM č. 7 – 51/2007
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
na rok 2008, dle předloženého návrhu.
52. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 52/2007
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ ve výši 3 704 tis. Kč, který bude čerpán
na základě schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2008.
53. Rozpočet RELAX, p. o. Krásná Lípa na rok 2008 Usnesení ZM č. 7 – 53/2007
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa na rok 2008, dle
předloženého návrhu.
54. Neinvestiční příspěvek na provoz RELAX, p. o. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 7 – 54/2007
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové
organizace RELAX Krásná Lípa ve výši 1 039 tis. Kč, který bude čerpán na základě
schváleného rozpočtu RELAX na rok 2008.
55. Podpora o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení ZM č. 7 – 55/2007
ZM schvaluje dotaci ve výši 500 tis. Kč na činnost Domu Českého Švýcarska ve prospěch
České Švýcarsko, o. p. s. a to v následujících splátkách - 150 tis. Kč k 31. 01. 2008, 150 tis. Kč
k 30. 06. 2008 a 200 tis. Kč k 30. 11. 2008, přičemž poslední část dotace je splatná při splnění
podmínky vytvoření pracovních míst dle nájemní smlouvy na Dům ČŠ č. 2007/21/19-416.
56. Nasmlouvané platby na přelomu roku
Usnesení ZM č. 7 – 56/2007
ZM schvaluje pokračování realizace investic města a proplácení jednotlivých plateb dle
smluvních podmínek a rozpočtu akcí do schválení rozpočtu na rok 2008 a to především
u investic:
a) Centrum NP ČŠ I
b) Rozšíření bufetu ve Sportovním areálu (stavba, vybavení)
c) Projektové dokumentace
d) Inženýrské služby
e) Výstavba trafostanice v Nemocniční
f) Centrální pult řízení kotelen města
g) Odkup pozemků
h) Investice SMM.
57. Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách
Usnesení ZM č. 7 – 57/2007
ZM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách s Miluší Siničákovou,
bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a, dle předloženého návrhu.
58. Dotace na ZŠ - úspory energií
Usnesení ZM č. 7 – 58/2007
ZM schvaluje obsah žádosti na SFŽP ČR a případnou realizaci projektu Udržitelné využívání
zdrojů energie v Základní škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát a využitím
obnovitelnych zdrojů energie.
59. Smlouva o smlouvě budoucí - Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Usnesení ZM č. 7 – 59/2007
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, na zřízení věcného břemene, se
společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, ve věci
uložení nového vodovodního přivaděče do pozemků města Krásná Lípa v rámci akce Krásná
Lípa - náhrada zdroje Jedlová pro Krásnou Lípu.
60. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí-plynová přípojka domu č. p. 652
Usnesení ZM č. 7 – 60/2007
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s firmou SČP Net, s. r. o. o uložení plynové
přípojky pro dům č. p. 652 paní Hlínové, do pozemku města.
61. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí-plynová přípojka Eurometalgroup
Usnesení ZM č. 7 – 61/2007
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s firmou SČP Net, s. r. o. o uložení plynové přípojky
pro firmu EUROMETALGROUP s. r. o., Stradalova 349, Krásná Lípa, do pozemku města.
62. Záměr rekonstrukce domu služeb
Usnesení ZM č. 7 – 62/2007
ZM neschvaluje předložený záměr (studii) na přestavbu a dostavbu současného domu
služeb z důvodu nerespektování zadaných požadavků a rozporů s OZV č. 3/1998 o závazných
částech územního plánu.
63. Přesídlení krajanů z Kazachstánu
Usnesení ZM č. 7 – 63/2007
ZM bere na vědomí rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí účelové dotace na zajištění
bydlení krajanů a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce.
ZM schvaluje přijetí neinvestiční dotace na zajištění bydlení krajanů a účelové dotace na
rozvoj infrastruktury obce, dle rozhodnutí ministra vnitra.
64. Darovací smlouva
Usnesení ZM č. 7 – 64/2007
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Krásná Lípa a paní Soňou Brožovou.
Sponzorský dar ve výši 1 000 Kč se použije výlučně pro sociální účely.
65. Elektrárna - nesouhlas
Usnesení ZM č. 7 – 65/2007
Členové ZM se opakovaně seznámili se záměrem a projektem firmy Komaxo, s. r. o., Kolín,
Environmentální rekonstrukce kotelny, resp. výstavby elektrárny v centru Krásné Lípy
a vyslovují zásadní nesouhlas s realizací.
ZM konstatuje, že projekt výstavby elektrárny v centru města je v rozporu s územním plánem
a jeho podkladovými materiály, s dokumenty schválenými orgány obce a s obecnými
požadavky vymístění průmyslových provozů poškozujících životní prostředí z centra
města.
ZM neschvaluje záměr výstavby elektrárny resp. environmentální rekonstrukce kotelny ve
městě.
ZM nedává souhlas s pracemi na svých pozemcích a ukládání sítí a dalších zařízení
souvisejících přímo či nepřímo s výstavbou elektrárny.
66. Elektrárna - výzva
Usnesení ZM č. 7 – 66/2007
ZM vyzývá regionální uskupení Strany zelených, aby se obrátila na svého předsedu a ministra
životního prostředí s žádostí o maximální snahu zabránit umístění elektrárny v Krásné Lípě
do přírodně exponovaného území státem chráněných velkoplošných oblastí na Krásnolipsku
- CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce, Národní park České Švýcarsko, soustava
Natura 2000, přírodní rezervace.
67. Elektrárna - uložení úkolů
Usnesení ZM č. 7 – 67/2007
ZM ukládá RM, všem představitelům města a pracovníkům MěÚ, aby v obecním zájmu činili
opatření směřující k zamezení výstavby elektrárny v centru Krásné Lípy. Jakékoliv vyjádření
vydané v rozporu s přijatými usneseními ZM příp. RM považuje ZM jako nejvyšší orgán obce
od samého počátku za neplatné.
68. Elektrárna - právní pomoc
Usnesení ZM č. 7 – 68/2007
ZM schvaluje případnou právní výpomoc a morální podporu těm, kteří se angažují
proti záměru výstavby elektrárny v Krásné Lípě a kterým bylo či bude v této souvislosti
vyhrožováno.
69. Elektrárna - informace
Usnesení ZM č. 7 – 69/2007
ZM bere na vědomí informace a podklady související s přípravou projektu Environmentální
rekonstrukce kotelny a schvaluje dosavadní postup rady města, starosty města a pracovníků
městského úřadu.
70. Schválení daru
Usnesení ZM č. 7 – 70/2007
ZM schvaluje starostovi města Zbyňku Linhartovi finanční dar ve výši trojnásobku měsíční
odměny dle zákona č. 128/2000, § 85.
71. Petice
Usnesení ZM č. 7 – 71/2007
ZM bere na vědomí informaci o petici „Ne, elektrárně v Krásné Lípě“, kterou k dnešnímu
dni podepsalo 1 031 občanů.
72. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 7 – 72/2007
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
Hana Volfová – zabývat se další existencí KC pro 07/2008.
Ověřovatelé:
Hana Volfová
Miroslav Brabník

Starosta města
Ing. Zbyněk Linhart

