324

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Přehled připravovaných
projektů města
V rámci projednávání jednoho z bodů
programu posledního jednání zastupitelstva
města zazněla informace, že v minulých čtrnácti
letech bylo v Krásné Lípě proinvestováno více
než 500 mil. Kč.
Uskutečnila se plynofikace města, výstavba
ČOV a základní páteřní kanalizační sítě, postavily
se dva domy s pečovatelskou službou, další dva
bytové domy, Dům Českého Švýcarska a mnoho
dalšího. Proinvestovaná půlmiliarda je však
především velkou výzvou do budoucna.
Pro další roky jsou připravovány akce
v minimálně stejné výši. První realizovanou
stavbou u nového investičního plánu bude
oprava (zateplení, úprava topného systému,
výměna oken atd.) základní školy s rozpočtem
cca 22. mil. Kč.

Postup a pořadí jejich vlastní realizace jsou
do značné míry závislé na získávání finančních
prostředků ze zdrojů mimo rozpočet města.
Vlastní investiční příjmy Krásné Lípy (především
z prodejů nemovitostí) jsou z hlediska
rozvojových potřeb zanedbatelné – rámcově
2 mil. Kč. ročně. Významnou šancí v nadcházejících
letech je čerpání z fondů EU. Ale i zde je nutná
finanční spoluúčast města, zpravidla kolem
20%. Např. u projektu další výstavby kanalizace
s více než 100 milionovým rozpočtem je to již
významná suma.
Nacházíme v mimořádně náročném období,
kdy se zároveň administrativně dokončují již
realizované projekty a intenzivně se připravují a
rozebíhají ty nové.
(J. Kolář)
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Někdo uklízí
zadarmo,
někdo za peníze
Stejně jako v minulosti se i letos Český svaz
ochránců přírody Tilia z Krásné Lípy společně s
městem Krásné Lípa a dobrovolníky, kterými jsou
povětšinou děti, připojuje k celosvětové akci Clean
Up the World – Ukliďme svět. Každým rokem se
tak vždy na jaře a na podzim společně snažíme
uklidit některou z černých skládek v Krásné Lípě. A
to naprosto dobrovolně a nezištně, protože prostě
chceme žít v pěkném a čistém městě.
Možná si ještě někteří z vás vzpomenou na
kampaň, která se uskutečnila vloni v září na
krásnolipském náměstí. To divadlo a soutěže pro
děti ale byla již jen taková třešnička na dortu,
odměna. Akci totiž předcházel úklid, při němž se
nasbíralo osm tří a půl kubíkových kontejnerů
plných pneumatik, ledniček, televizí, ale našla se i
sedací souprava, kolo, pet lahve a mnoho dalšího
odpadu. Do špinavé práce se vedle několika
dobrovolníků zapojili i úředníci z městského
úřadu a pracovníci technických služeb. Sice nás
mrzelo, že se do akce nezapojil nikdo z obyvatel
Krásné Lípy, ale mnohem více nás mrzelo, že o akci
neprojevily zájem ani instituce, které se ochranou
přírody zabývají profesionálně. Ale budiž, dá se
pochopit, že je zatěžuje spousta jiných problémů,
navíc ten den lilo jako z konve.
Proto by mělo Správě NP České Švýcarsko sloužit
ke cti, že brzy zjara zorganizovala brigádu na úklid
Křinice, která z velké části protéká právě národním
parkem a jistě není nijak reprezentativní, když v ní
plave plno odpadků.
A jsme u jádra věci. Dobrovolný úklid totiž měli
účastníci akce hezky zaplacen. Proč to píši. Protože
nás docela zamrzelo, že nám nikdo tuto možnost
výdělku ani nenabídl ani nás o ní neinformoval.
Ale vlastně proč dávat vydělat dětem, které
mohou uklízet zadarmo.
(Šárka Pešková)

Dotace na školu definitivně
potvrzena
Krásná Lípa uspěla v boji o první evropské
peníze z nového plánovacího období 20072013. Doručené rozhodnutí ministra životního
prostředí Martina Bursíka definitivně potvrdilo
předběžné informace o tom, že město Krásná
Lípa uspělo s žádostí o poskytnutí dotace v rámci
Operačního programu životního prostředí.
Ještě letos tak Krásná Lípa bude moci čerpat
dvacet milionů korun na projekt nazvaný
„Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní
škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát

a využitím obnovitelných zdrojů energie“. Účelem
podpořených opatření je snížení energetických
ztrát, zejména zlepšením tepelně technických
vlastností konstrukce budovy zateplením pláště
a výměnou stávajících nevyhovujících oken
a instalace obnovitelného zdroje - tepelného
čerpadla.
Pokud vše půjde podle plánu, na podzim bude
mít naše základní škola nový kabát.
(J. Kolář )

Příští číslo Vikýře vyjde ve
středu 30. dubna 2008
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU

Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 21. 4. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 24. 4. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 5.5. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a
ve čtvrtek 8. 5. 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.

POŠTA KRÁSNÁ LÍPA
Přijme brigádníky na doručování za zástup
dovolených a nemocí stálých pracovníků.
Vhodné pro matky na mateřské dovolené nebo
důchodce.
Bližší informace na tel. č. 412 383 262 nebo
osobně na poště Krásná Lípa.

ZDRAVĚ:
www.HUBNETE.cz/TADY
Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem o obor
kondice a péče
o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré
předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková
organizace, Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa
dokumentátora sbírkového fondu pobočky
muzea v Rumburku
Kvalifikační předpoklady: úplné střední vzdělání,
dobrá znalost němčiny, zájem o historii regionu,
bezúhonnost, znalost práce na PC, odborná
praxe v oblasti muzejnictví či kultury vítaná
Mzdové podmínky: 8. platová třída + osobní
hodnocení
Nástup: 1. července 2008, popř. dle dohody.
Byt v Rumburku není k dispozici.
Přihlášky včetně strukturovaného životopisu
zasílejte na adresu Oblastního muzea v Děčíně
v termínu do 31. května 2008.

Fotografování s Václavem Sojkou –
Vnitřní krajina Českého Švýcarska
a MAKRO

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 zveme na fotografický workshop, který se uskuteční 26. dubna pod vedením zkušeného
fotografa a znalce přírody Václava Sojky.
Cílem tohoto workshopu je umožnit
pozorovat, vnímat a vidět vnitřní krajinu a
přírodu regionu České Švýcarsko pod vedením
špičkového fotografa. Kvalitně vyfotografovat
to, co vnímáme a co se nám líbí. Součástí je
výklad k základům techniky fotografování.
Celý program je určen hlavně fotografům
„amatérům“, kteří mají zájem o detailní záběry
fauny a flóry z krajiny Českého Švýcarska.
Podrobné informace o výše zmíněných
kurzech i dalších vzdělávacích akcích najdete na: http://www.ceskesvycarsko.cz.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA

Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo 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 rebicek@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu
Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email rebicek@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 21.4.2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Jak postupovat v případě neúměrně dlouhých a protahovaných soudních řízeních ve věcech
obchodních, konkurzních a trestních ?
Hledáním správné odpovědi na tuto otázku se zabývá celé ministerstvo spravedlnosti, řada teoretiků
a samozřejmě i právníci z praxe. Otázka, ač tak nezní a ani není míněna, je v podstatě na filozofické
úrovni.
Ústavní soud ČR dochází k závěru, že soudní řízení trvající bezdůvodně více než tři roky již může být
porušením ústavních práv a svobod. Nicméně každý případ je jiný, nutno zkoumat, proč řízení tak
dlouho trvá. Délku řízení ovlivňuje řada faktorů, které mohou mít i „objektivní“ charakter. Pokud jsou
jednání nařizována po dvou – třech měsících, pak asi není chyba na soudech – soudci se snaží případ
vyřešit, problém může spočívat v aktivitách či neaktivitách stran, ale i v tom, že se k řízení nedostavují
svědci a podobně.
Obchodní věci bývají dnes až nepředstavitelně složité, soudce při jejich rozhodování musí proniknout
do problematiky, která je možná známá oběma stranám, ale obecně být vůbec známá nemusí.
Takový průtah si někdy způsobují strany tím, že nedostatečně objasní soudci, o co ve skutečnosti jde.
Právníkům je nutno věc vysvětlit komplexně a logicky, ale přitom jednoduše – nezatěžovat technickými
podrobnostmi, není-li to nezbytné. Od řešení technických podrobností jsou tady znalci – a ti většinou
spor neprotahují.
Protahování obchodních sporů, zejména o zaplacení ceny, bohužel, bývá i taktikou těch, kteří se snaží
žít na úkor těch schopnějších.
Prakticky je třeba nejdříve analyzovat, proč ve sporu není pokračováno. Toho lze docílit buď nekonfliktním
jednáním s příslušným soudcem („Pane předsedo, jak Vám jako strana sporu mohu ve Vaší těžké
práci pomoci“), nebo studiem spisu včetně protokolů a hledáním toho, co ještě může být nejasné či
nevyjasněno (strana něco tvrdí, ale nedostatečně to doložila, čili je třeba navrhnout další důkazy).
Pokud v takovém případě nenajdete řešení, pak existují principielně čtyři různé varianty, jak v takových
případech postupovat:
1.Být pasivní a čekat, trápit se a doufat, že protahování je ve Váš prospěch. To ovšem není případ, kdy
žalujete zaplacení nesporné platby – pak jsou průtahy proti Vašemu zájmu, nicméně se lze utěšovat
tím, že alespoň běží nějaké úroky ode dne splatnosti pohledávky (viz nařízení vlády č. 142/1994 Sb.
v platném znění – o sedm procentních bodů více, než činí reposazba vyhlášená ČNB k prvému dni
každého kalendářního pololetí).
2.Urgovat soud, tedy rozhodujícího soudce, požadovat co nejrychlejší nařízení věci a rozhodnutí. Tato
varianta je nebezpečná v tom, že se příslušný soudce může namíchnout a rozhodnout sice rychle, ale
proti Vám – pak se celý spor prodlouží, protože musíte podat odvolání, příslušný soud druhé instance
celý spor vrátí zpět jako nedostatečně připravený k rozhodnutí – a jste tam, kde jste byli před dvěma
lety. Někdy je to však cesta úspěšná. V urgenci slušně vysvětlete, proč máte takový urgentní zájem na
rozhodnutí.
3.Stěžovat si nejdříve předsedovi soudu, poté i na ministerstvu spravedlnosti. Věřte tomu, že stížnosti
jsou řádně prošetřovány, neboť (jak je uvedeno v úvodu) i ministerstvo a předsedy soudů trápí, že se
věci neřeší včas. Cesta stížnosti bývá někdy velmi úspěšná.
4.Existuje čtvrtá varianta, zcela jiná než ty uvedené – v určitých případech lze průtahů v řízení využít tak,
že se s protistranou posléze dohodnete na nějakém kompromisu („Hele, tři roky se soudíme a nikam to
nevede, jen nás to zdržuje a stojí další a další peníze, právníci také nejsou zadarmo, co kdybychom se
dohodli“). Tato varianta je průchodná jenom v těch sporech, které vznikly z osobního konfliktu a jejichž
výsledek není jasný. Je v podstatě nepoužitelná tam, kde požadujete zaplacení nesporné částky.

17. duben 2008
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RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ
Neobvykle dlouhé jednání
zastupitelstva města
Program 9. zasedání Zastupitelstva města
Krásná Lípa, které se konalo ve čtvrtek 27. března,
čítal rekordních 106 bodů – návrhů usnesení.
Jednání se tak protáhlo do pozdních nočních
hodin a bylo ukončeno až čtvrt hodiny po půlnoci.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení
rozpočtu města na letošní rok, zpráva o přípravě
investic města a projednání hospodaření
příspěvkových organizací města

Novinky na webu města
Na internetových stránkách města Krásná Lípa
najdete několik novinek.
V menu - Zastupitelstvo města - najdete plán práce
zastupitelstva na letošní rok a aktuální jednací řád.
V menu - Město Krásná Lípa - projekty rozvoje města
- je umístěn přehled připravovaných investičních
projektů města Krásná Lípa.

Dva grantové úspěchy pro
Krásnou Lípu
Podle předběžných informací z Úřadu vlády
ČR, Krásná Lípa uspěla i v rámci výběrového
řízení
dotačního
programu
Předcházení
sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho
důsledků 2008 hned se dvěma projekty.
V podprogramu A - Podpora terénní práce 2008
Krásná Lípa na terénní práci získá 200 tis. Kč.
V podprogramu B - Prevence sociálního vyloučení
a komunitní práce 2008 uspěl CEDR – komunitní
centrum, občanské sdružení. Schválená částka je ve
výši 250 tis. Kč.

CZECHPOINT se osvědčil
Město Krásná Lípa se od 1. ledna zapojilo do
projektu Ministerstva vnitra Czech POINT, který
umožňuje občanům získat na Městském úřadu v
Krásné Lípě ověřené výstupy z Obchodního rejstříku,
Živnostenského rejstříku a z Katastru nemovitostí.
Lidé tak ušetří dojíždění pro výpisy za úřady do
Rumburku, ale nemusí se zdržovat ani případnou
poštovní korespondencí s příslušnými úřady. Od
začátku roku byla tato služba využita šesti desítkami
občanů. V drtivé většině jde o výpisy z rejstříku trestů.
S žádostmi či s dotazy se můžete obracet
na Matriční úřad – p. Boženu Koubskou.
Ověřené výstupy z uvedených registrů budou
vydávány pouze v úřední hodiny, tedy v pondělí,
ve středu a v pátek. Další podrobnosti získáte pod
logem CZECHPOINT na webových stránkách města
Krásná Lípa.

Program Zastupitelstva města Krásná Lípa na rok 2008
Pořadí

Obsah

Zpravodaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání
Schválení programu jednání
Jmenování ověřovatelů zápisu ZZM
Jmenování návrhové komise ZZM
Zpráva ověřovatelů ZZM
Zpráva o plnění úkolů ZZM

starosta města
starosta města
starosta města
starosta města

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Kromě těchto pravidelných bodů je projednáván program
dle schváleného plánu práce ZM:
19. 6.
Zpráva o hospodaření za rok 2007 - závěrečný účet
finanční výbor ZM
Činnost Relax, p.o.
ředitelka p.o. Relax
11. 9.
Hospodaření města za první pololetí 2008
finanční výbor
Zpráva o sociální situaci ve městě
místostarostka města
11. 12. Zpráva výborů ZM
předsedové KV, FV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Diskuse občanů
starosta města
9.
Prodeje nemovitostí
starosta města
10.
Různé
starosta města
11.
Interpelace členů ZM
starosta města
12.
Diskuse členů ZM
starosta města
13.
Závěr
starosta města
Program bude doplňován o aktuální problémy a úkoly.
Zasedání ZM začíná zpravidla v 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Mimo pravidelná – plánovaná - jednání budou v případě potřeby svolána jednání ZM mimo tyto termíny.

Vzdělávací moduly opustili
další absolventi

Statistika nezaměstnanosti
v regionu

Celkem 14 klientů vzdělávacích kurzů Komunitního centra ČŠ v Krásné Lípě obdrželo ve středu
9. dubna, z rukou místostarostky Jany Gálové,
osvědčení o absolvování vzdělávacích modulů a
ukončili tak celoroční rekvalifikaci. Slavnostního
setkání v kulturním domě se zúčastnili pracovníci
Komunitního centra, zástupci města a partnerských
subjektů – České Švýcarsko, o. p. s. a Agentura Pondělí o. s. Pro některé z absolventů se podařilo zajistit
navazující zaměstnání, pro další se pracovní místa
připravují k 1. červnu 2008.

Nové údaje ze statistiky nezaměstnanosti
ukazují ve srovnání s minulým měsícem lehce
pozitivní vývoj. V Krásné Lípě došlo k poklesu z
únorových 16,2% na březnových 14,58 % míry
nezaměstnanosti. Okresní průměr je 10,55%. K 31.
3. 2008 bylo ve městě evidováno 251 uchazečů o
zaměstnání.
(J.Kolář)

POŽADAVEK NA ORGANIZACE
I DOBROVOLNÍKY
Žádáme organizace, ale i ostatní obyvatele o
pomoc při realizaci Pohádkového lesa. Potřebujeme
vytvořit pohádkové bytosti na jednotlivá stanoviště.
Zájemci se mohou hlásit na městském úřadu u
pí. Boženy Koubské.
Za pomoc organizátoři akce děkují.

Nový ceník na hřbitově
Po dlouhých letech bez jakýchkoliv změn
přistoupilo město k úpravě ceníku služeb na
městských hřbitovech.Nový ceník je platný od
10. 3. 2008. Město Krásná Lípa v současnosti
provozuje pět hřbitovů, kromě největšího
krásnolipského jsou to dále hřbitovy v Kyjově, na
Sněžné, v Krásném Buku a ve Vlčí Hoře.

místostarostka města

Bankomat ČSOB konečně v
provozu
Po dlouhých měsících je opět v provozu bankomat
ČSOB. Najdete jej ve vstupním prostoru do Domu
Českého Švýcarska na Křinickém náměstí.
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Rozpočet města na rok 2008
Na 9. zasedání Zastupitelstva města byl schválen rozpočet města Krásná Lípa pro rok 2008.
Podrobný rozpočet najdete na www.krasnalipa.cz ve složce Městský úřad - Rozpočet města.
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Dvacet čtyři nových občánků Krásné Lípy
přivítaly členky Sboru pro občanské záležitosti.
Jako obvykle se všichni malí oslavenci
společně s rodiči a dalšími příbuznými sešli v
krásnolipské obřadní síni a všem zúčastněným
pro potěchu zazpívaly děti z mateřské školy
Smetanova.
Do konce března letošního roku se
krásnolipským maminkám narodilo již
čtrnáct miminek. Ovšem prvním narozeným
Krásnolípákem se stal Patrik Stollberg, který
se narodil 8. ledna 2008.
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SPORT BAR
ve Sportovním
areálu
dokončen
Rozšíření bufetu ve Sportovním areálu
Českého Švýcarska je po stavební stránce
dokončeno. Nákladem cca 1,5 mil. Kč došlo
k rozšíření užitné plochy, která tak poskytne
zázemí malé restauraci (kapacita 32 míst)
s teplou kuchyní. Upraveny byly i prostory
v původní části, vybudován byl topný
systém, který umožní celoroční užívání.
V těchto dnech probíhá vybavování interiérů.
První návštěvníci budou přivítáni 1. 5. 2008.
Provoz zajišťuje Relax Krásná Lípa, příspěvková
organizace.

17. duben 2008

strana 5

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

Do Továrny za nevšedními zážitky
Neobvyklý jarní zážitkový seminář je pro zájemce připraven v Továrně.
Seznámíte se s energií elementárních bytostí, procvičíte si práci s energií
v terénu, naučíte se využívat drahé kameny k léčebným účelům apod.
To vše 26. – 27. dubna, pod názvem „Víly, skřítkové, minerály, energie
stromů a krajiny aneb Tajuplný svět kolem nás“.

Ne každé město má galerii
Fungující galerie či infocentrum není v okolních městech zas tak úplnou
samozřejmostí.
Provoz galerie v krásnolipské Továrně zajišťuje pro město České Švýcarsko,
o. p. s., s výjimkou právě probíhající výstavy, která probíhá v režii místní
organizace KČT.
Na letošní rok je poté připraveno ještě pět dalších výstav. Zajímavá
podívaná je určena nejen pro turisty a návštěvníky města, ale především
pro vnímavé místní. Atraktivní interiér galerie pak celý zážitek umocňuje.
V současné době - až do 28.4.2008 - tu můžete navštívit výstavu ke
120 výročí Klubu českých turistů. Od 1.5.-22.5.2008 je plánována výstava
s názvem Dozvuky z bitvy u Kolína z roku 1757. Ke shlédnutí tu budou
dokumentární fotografie z roku 2007 z rekonstrukce bitvy na Studenci,
která se uskutečnila po 250 letech.
Kompletní výstavní plán najdete na webových stránkách města Krásná
Lípa či České Švýcarsko, o.p.s. (www.krasnalipa.cz, www.ceskesvycarsko.cz)
Jistě si ze zajímavé nabídky vyberete i vy. Návštěvu výstavy pak můžete
zakončit příjemným posezením v baru Továrny.
(J. Kolář)

Čarování s vůněmi
Domácí příprava pleťových aroma-krémů a mastí

Pro všechny milovnice přírodní kosmetiky, které se chtějí naučit míchat voňavé pleťové krémy a léčivé masti
z přírodních surovin přesně podle svých aktuálních potřeb, jsme připravili odpočinkový víkendový kurz
v příjemném prostředí opravené staré Továrny v Krásné Lípě, která leží u národního parku České Švýcarsko
na severu Čech. Kurz je určen pro laické zájemkyně i aromaterapeutky. Součástí je sdílení zkušeností s propojením aromaterapie, životního stylu, duchovních praxí a sebepoznání.
Termíny:
Místo:

pá 23. – ne 25. května 2008 / pá 20.- ne 22. června 2008
Továrna – Dům volného času, Pražská 506/6, Krásná Lípa

Program
Pátek:

Sobota:

Neděle:

17-18 hodin - příjezd, ubytování
18-19.30 hodin – večeře, seznámení
20 hodin – sauna, sdílení aroma-zkušeností
9-12 hodin – teoretická příprava k výrobě krémů a mastí: základy aromaterapie,
seznámení s používanými surovinami
12-15 hodin – oběd (pro zájemkyně prohlídka firmy Nobilis Tilia)
15-18 hodin – praktická část: výroba pleťového krému ve skupinách
18-19 hodin – večeře
20 hodin – sauna, sdílení zkušeností
9-12 hodin - praktická část: výroba léčivých mastí
12-13 hodin – oběd
13-14 hodin – diskuse, rozloučení

Cena kurzu 2500 Kč zahrnuje:
stravu (z velké části z bio-potravin), suroviny pro přípravu krémů, program, skripta, ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích, případně čtyřlůžkových apartmánech, 2x saunu (není povinná)
Během semináře bude možné zakoupit suroviny potřebné k výrobě krémů, bio éterické oleje a odbornou
aromaterapeutickou literaturu. Pokud máte zájem o přírodní kosmetiku a další výrobky firmy Nobilis Tilia
a chcete je mít připravené až k nám přijedete, objednejte si je nejpozději týden před příjezdem.
Seminář vede: Marie Noe
Zájemkyně se mohou přihlásit e-mailem: maroma@volny.cz nebo zavolat na 777 944 790
Marie Noe (Chřibková): Od roku 1997 vlastní a řídí nakladatelství One Woman Press, které mimo
jiné vydává porodní a aromaterapeutickou literaturu (např. populárního průvodce Zdravé těhotenství, přirozený porod, nebo příručku aromaterapie Vůně života). Absolvovala Institut aromaterapie a aromaterapie v běžném životě je její vášní. Spolupracuje s Asociací českých aromaterapeutů.
Zabývá se tantrickým buddhismem a situací praktikující ženy v Tibetu, alternativním sebeléčením,
bio životním stylem a ekologií, feminismem a genderovými studiemi, a vůbec vším ženským.
Kontakty: One Woman Press – www.owp.cz, Nobilis Tilia – www.nobilis.cz,
Krásná Lípa – www.krasnalipa.cz
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PŘIPOJTE SE TAKÉ!
Do Šluknova v pěti,
loni do Rumburka
v devíti a letos do
Mikulášovic v ??????
Tradiční hvězdicová
cyklojízda z obou
stran hranice má letos
cíl v Mikulášovicích
a pořadatelé se chtějí pokusit o zápis do
Guinnessovy knihy rekordů. Překonejme
pohodlí a udělejme něco pro svoje zdraví!

Setkání cykloturistů se koná v neděli dne 4.
května 2008 od 13:00 do 15:00 hodin
na náměstí v Mikulášovicích. Sraz
krásnolipských účastníků je v 10:20 hodin pod
lípou na náměstí, odkud volnou jízdou v 10:30
vyjedeme.
Vítáni jsou všichni od šesti do devadesáti
let a doufám, že loňský rekord, kdy nás bylo
devět, překonáme.
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(Milan Sudek)
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V pátek 25. dubna od 18:00 Vás naléhavě
zveme do Městského divadla ve Varnsdorfu,
kde se dozvíte PRAVÉ SKUTEČNOSTI
O RADARU V ČECHÁCH. Ještě není pozdě říci
NE radaru! Ne základnám!
Také shlédnete překvapující filmový
dokument o nešířených souvislostech
radarové základny.
Tuto akci pořádá K.Kříž a M.Kraus,
email: ne-radar@seznam.cz
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JEŠTĚ NENÍ
POZDĚ ŘÍCI NE!
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PROGRAM DOMU KULTURY V RUMBURKU NA DUBEN 2008
www.dkrumburk.cz • e-mail:strelnice@volny.cz • tel.: 412 332 158
MORAVANKA. Neděle 20.4.od 14.00 do 19:00 hod. Zábavné taneční odpoledne s dechovkou z cyklu DK: „Kavárna pohoda“.Vstupné 80/100,- Kč.
(Mimo předplatné 2008).
„ŠVESTKA“. Pondělí 21.4.19.00 hod. DIVADLO JÁRY CIMRMANA Praha. („Jevištní Sklerotikon“). Hrají: L.Smoljak, Z.Svěrák, M.Čepelka,V.Kotek.Velký sál DK.
Vstupné 200/250,- Kč. (Mimo předplatné 2008).
KARAOKE SHOW. Sobota 26.4. od 20:00. Vlastní interpretace písní návštěvníků dle vlastního výběru s texty na TV. Vstupné 50,-Kč.
VÁCLAV HUDEČEK. Pondělí 28.4. od 18:00. Houslový recitál s klavírním doprovodem. Divadelní sál DK. Vstupné 120/150,- Kč
MARTA KUBIŠOVÁ. Středa 30.4. od 19:00. Velký sál DK. Vstupné 150/200,- Kč.

PROGRAM KINA „STŘELICE“ V RUMBURKU
sobota 19.4.19.00 hod. SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA - Tom Hanks a Philips Seymour Hoffman excelují v ironické komedii.
- USA, titulky, 102 minut, mládeži přístupno od 15 let, vstupné 65 Kč
čtvrtek 24.4.19.00 hod. ROZPOMÍNÁNÍ NA ZRCADLENÍ - Ivan Vojnár nabízí svůj český dokumentární film. Jak se mám tu žije?
- ČR, 92 minut, mládeži přístupno, vstupné 55 Kč
neděle 27.4.19.00 hod. LET‘S DANCE 2 - Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co chceš...
- USA, titulky, 98 minut, mládeži přístupno od 12 let, vstupné 65 Kč

17. duben 2008
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VÍKEND PLNÝ
AKCÍ

POZVÁNKA
DO ŠKOLY

Ochránci přírody ze 4. ZO ČSOP
Tilia Krásná Lípa připravili na víkend
19.-20. dubna několik tradičních akcí.
V sobotu 19. dubna 2008 od 15 hodin se konají
oslavy Dne Země s podtitulem „Planeta smetí
nebo Země dětí“. Akce se koná na TZ Buk
v Krásném Buku a připravena je spousta her,
soutěží a zábavy. Součástí akce je První jarní
kuličkyjáda. Turnaj ve cvrnkání kuliček zahajujeme
rovněž v 15:00 a vězte, že kuličky nejsou jen hrou
pro děti.
V neděli 20. dubna v 10:00 se pak za každého
počasí vydáme udělat něco pro město, když mu
opět pomůžeme zlikvidovat jednu z jeho černých
skládek. Sraz je na TZ Buk v 10:00. Kdo ale nechce
chodit až tam, může přijít k bývalému koupališti
za fotbalovým hřištěm, kde se bude uklízet.

ZŠ A MŠ Krásná Lípa Vás srdečně zve na
výstavu: „Státy Evropské unie“, která se bude
konat v pátek 18.dubna od 10.00 do 14.00
v prostorách výtvarné dílny základní školy (vstup
vedlejším vchodem do budovy ZŠ). Přijďte se
podívat, co všechno Vaše děti o státech ví a co si
pro Vás připravily. Těšíme se na Vás.

ýeský svaz ochráncĤ pĜírody Tilia
ve spolupráci s mČstem Krásná Lípa
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POZVÁNKY
Za kouřem upálených čarodějnic. Klub českých turistů
ve čtvrtek 1. května pořádá desátý ročník pochodu Za
kouřem upálených čarodějnic. Tajný výlet je dlouhý
15 km. Více informací Vám k němu poskytne p. Seidl a
p. Hanousek, nebo je najdete na www. kct-krasnalipa.cz
Výlet do Kyjovského údolí.
Romské občanské sdružení Čačipen si Vás v sobotu
26. dubna dovoluje pozvat na turistický výlet po žluté
stezce Kyjovským údolím. Sraz účastníků je v 9:00 na
náměstí v Krásné Lípě.
Turistická výstava. Až do 26. dubna bude v Galerii
Továrny – Domu volného času v Krásné Lípě
přístupná turistická výstava, která prezentuje činnost
severočeských turistů. Výstavu ve spolupráci s MěÚ
Krásná Lípa, časopisem Turista, ČSOP Tilia a OPS České
Švýcarsko u příležitosti 120. výročí KČT připravil Klub
českých turistů v Krásné Lípě. Výstava je otevřena každý
den od 9:00 do 17:00 za symbolické vstupné 5,- Kč.
Koncert Pavla Nováka. V pondělí 21. dubna se od
19:00 v kině Dukla ve Šluknově koná koncert Pavla
Nováka. Vstupné je 80,- Kč. Předprodej vstupenek v
Domě kultury Šluknov (II. patro, č. tel. 412 386 219).
Vítání ptačího zpěvu. Exkurze zaměřená na
pozorování a určování ptáků, doplněná o ukázky
odchytu a kroužkování se uskuteční v sobotu
26. dubna. Sraz účastníků je v 5:30 u Správy NP České
Švýcarsko v Krásné Lípě. Trasa exkurze vede kolem
rybníků Velký rybník a Světlík. Jde o fyzicky nenáročnou
trasu, doporoučenou výbavou je dalekohled a holinky.
Kontaktní osoba: Richard Nagel, 737 276 856.
Zatáčkami Šluknovska a Rodinná motorally.
Sekce rodinné turistiky Klubu českých turistů na
19. dubna plánuje akci nazvanou Rodinná motorally,
aneb Vystup a jdi a Zatáčkami Šluknovska, aneb
Sesedni a jdi. Již z názvu vyplývá, že ta první akce je
určena motorizovaným rodinným kolektivům, ta druhá
pak cyklokamarádům. Obě pak účastníkům nabízí
výběr ze tří tras, které je zavedou do zajímavých míst
Šluknovského výběžku.
Více informací získáte na tel.: 731 054 028, 721 445 296
nebo kctsluknov@seznam.cz.
Kladení věnců. V pátek 6. května od 16:00 se na
krásnolipském hřbitově budou pokládat věnce u
příležitosti vzpomínky na padlé v obou světových
válkách. S krátkým programem vystoupí pěvecký sbor
Lipka.
Stezka odvahy. Klub českých turistů v Rumburku
pořádá v sobotu 3. května XXIX. ročník Stezky odvahy.
Je to pěší turistická akce pro rodiče s dětmi v délce 8 km.
Start je na nádraží ČD v Rumburku mezi 9:30 a 11:00, cíl
pak v osadě Kopec. Jednotné vstupné je 15,- Kč.
V cíli jsou pro děti připraveny sportovní soutěže s
cenami a medaile s diplomem za účast. Připraven je
také táborák u něhož bude trampské písničky hrát T.S.
Širák.

POZVÁNKY POZVÁNKY

Program kina Krásná Lípa
na mČsíc DUBEN 2008
pondČlí 21. 4.
od 18.oo hod

RAMBO DO PEKLA A ZPĚT

Vstupné 60,- Kþ

Sylvester Stallone zachraĖuje tradiþní americké hodnoty v Barmské džungli.
Jen pro silné žaludky. 93 min. Ml. nepĜístupno. Titulky.
stĜeda 23. 4.
od 18.oo hod

MONSTRUM

Vstupné 60,- Kþ

Kterak mrzutá Negodzilla zniþila jednu oslavu a New York k tomu.
85 min. Ml. nepĜístupno. Titulky.
pondČlí 28. 4.
od 18.oo hod

SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA

Vstupné 60,- Kþ

PĜíbČh o kongresmanovi, který obstaral pĤl miliardy dolarĤ na vyzbrojení
afghánských mudžáhidĤ. 102 min. Ml.nepĜístupno. Titulky.
pondČlí 5. 5.
od 18.oo hod

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

DospČlí 60,- Kþ
Mládež 40,- Kþ

NejnovČjší film krále þeských pohádek ZdeĖka Trošky vypraví pĜíbČh venkovského chasníka a sedlákovy dcery. 98 min. Ml. pĜístupno
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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

PROVOZNÍ DOBA:

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN

PONDĚLÍ ZAVŘENO
ÚT – PÁ: 12:00 - 18:00
SO:
10:00 – 18:00
NE:
ZAVŘENO

19.4. sobota BAZÉN RUMBURK
22.4. úterý
TURNAJ VE FOTBÁLKU
26.4. sobota VÝLET DO KYJOVSKÉHO ÚDOLÍ
29.4. úterý
X – FAKTOR
ZAČÁTEK VŽDY OD 15:00, V SOBOTU VIZ. UPOUTÁVKY

Měsíc březen byl v T – klubu ve znamení velkých stavebních úprav. Pokládala se nová dlažba, vybudovalo se nové WC a stávající bylo opraveno.
Stavební úpravy po sobě vždy zanechají plno práce, která se musí udělat, aby byl vidět dobrý výsledek. Tak tomu bylo i u nás, ale našlo se hodně
pomocníků, kteří na úklid přišli. Za odměnu dostali volné vstupenky do kina. Jsem ráda, že si děti našly cestičku do T- klubu a svůj volný čas
tráví zde.
(Antonie Svobodová)

Vyzpívala třetí
místo

Zpátky v
lavicích

Noc s
Andersenem

Pro letošní rok byl vyhlášen již XIII. ročník
celostátní pěvecké soutěže v sólovém zpěvu
„Karlovarský skřivánek 2008“. Soutěž byla
vypsána Ministerstvem školství a mládeže České
republiky a vyhlašovateli byly ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína
Dvořáka. Soutěžilo se ve třech kategoriích na
úrovni městského kola, regionálního a krajského
kola a nakonec kola celostátního. V kategorii B
– tj. žáci narození mezi 1.9.1992 a 31.8.1996, kteří
nestudují sólový zpěv v ZUŠ nebo v soukromých
školách, soutěžila i Monika Vetešníková z Krásné
Lípy, členka folklorního souboru Dykyta. Začátkem
roku 2008 uspěla v kole městském v Rumburku,
pak dne 22.2.2008 v kole regionálním a ještě téhož
dne i v kole krajském a probojovala se tak až do
celostátního kola v Karlových Varech. Zde v úterý
18.3.2008 za podpory kamarádů muzikantů ze své
školy v Rumburku a z folklorního souboru Dykyta
z Krásné Lípy zazpívala písně „ Na Vsetíně“ a „ Já
bych se ráda vdávala“. Odborná šestičlenná porota
složená z operních pěvců a hudebních pedagogů
ocenila Moničino pěvecké umění a rozhodla, že ze
zúčastněných 31 soutěžících v kategorii B, jí za její
výkon přísluší krásné 3. místo. Zásluhou úspěchu
Moniky Vetešníkové v takto náročné celostátní
soutěži se tak v Karlových Varech hovořilo i o Krásné
Lípě. Srdečně blahopřejeme.
(J. P. Škoda a folklorní soubor Dykyta)

Ve čtvrtek se konal poslední z bloku seminářů pro
učitele 2. stupně, které během tohoto školního roku
učitelé navštěvovali. Hlavním bodem programu
bylo dobře se připravit na veřejnou okresní
konferenci o integraci žáků. Vedoucí semináře
nám poradily, jak máme vystupovat, které body je
nutné zachovat, které je dobré umět zpaměti a také
techniky, jak se vypořádat s trémou. Tímto bychom
chtěli poděkovat paní PaeDr. Janě Veselé a Mgr.
Renatě Valové z o.s. Chytrá horákyně, které pro nás
svědomitě připravovaly náplň všech seminářů.
Projekt je financován z EU v rámci operačního
programu Rozvoje lidských zdrojů a spolufinancován
státním rozpočtem ČR.
(lh)

V pátek 28. března proběhla také v naší knihovně
„Noc s Andersenem“. Tohoto nočního dovádění se
zúčastnilo 13 dětí. Hlavní program začal v 18 hodin,
kdy si s děti namalovaly svou nejmilejší pohádkovou
postavu. Děti si také vyrobily velikonočního zajíčka.
V programu večera nechybělo samozřejmě ani
čtení, soutěže a také tolik oblíbená stezka odvahy.
Soutěže a zábava probíhaly až do půlnoci, kdy se
děti uložily ke spánku. Ráno, po malé snídani, se děti
rozcházely do svých domovů plné dojmů a zážitků.
(J. Malinová)

RUBRIKA: LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Hřiště na tenis, 2. Přezdívka pro chytrého žáka, 3. Zvíře s křídly, 4. Nejlepší přítel člověka,
5. Opak čerta, 6. Pokácený kmen stromu, 7. Dopravní prostředek na kolejích, 8. Opak zádi,
9. Největší nádraží ČR, 10. Dlouhý pevný provaz
(Richard Leško VIII. B)

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,
nebo lu.hankova@centrum.cz. Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení
v krásnolipském kině.

Výherci tajenky z čísla 322 jsou Péťa Heene a Eliška Halušková ze IV.A. Výherci si
volnou vstupenku vyzvednou v podatelně MěÚ Krásná Lípa.

17. duben 2008
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Tři a půl dne o žábách
Ve středu 26. března jsme odjížděli na další
setkání s našimi dlouholetými německými přáteli
do Neukirch. Tentokrát jsme měli ale větší batohy
než obvykle, protože nás čekaly čtyři společné
dny. Ubytováni jsme byli v domově mládeže. Celé
čtyři dny nás provázely dvě sympatické pracovnice
Naturschutzzentra Neukirch. Téma celého setkání
znělo – žáby. Někteří z nás se zhrozili, protože žáby
nejsou zrovna našimi domácími mazlíčky, ale když
jsme viděli, jak mají pro nás přichystanou přednášku,
začaly se nám i ty žáby líbit. Dozvěděli jsme se hodně
zajímavého a byli jsme fascinováni jaké mají někteří
obojživelníci charakteristické znaky a vlastnosti..
Nestačila ale jen čeština a němčina, neboť do
pracovních sešitů patří i odborné latinské názvy.
Zahráli jsme si i na zoology, botaniky a architekty
a každá skupina měla za úkol zmapovat terén a
životní prostředí obojživelníků narušené výstavbou
domků a silnice. To celé se ztvárnilo do modulu,
který bude součástí výstavy na naší škole. Vyšli jsme
i k rybníkům, kde nám ukázali jakým způsobem
funguje zachraňování žab před přejetím. V tomto

případě byly vybudovány tzv. podchody pro žáby
a ač se nám nechtělo, pomohli jsme tento úsek
vyčistit. Dostali jsme se i k městu Bischofswerda,
kde nám ukázali jiný způsob ochrany žab tzv. žabí
zábrany. Kvůli studené noci jsme bohužel žádnou
žábu v kbelících nenašli. Dost nás ale překvapilo
jaký kladou důraz na život žab a co všechno dělají
pro to, aby jich co nejvíce přežilo. Během pobytu
jsme si i žabky vyráběli z různého materiálu. Vždy
byl i čas na hry, soutěže, podívat se do místních
obchůdků a ve volných chvílích jsme mohli využívat
celý dům mládeže, kde byl kulečník, stolní tenis a
fotbal.
Jednou nás překvapilo, že jsme nemuseli
pracovat v jazykově smíšených skupinách. Úkolem
bylo uvést, co se nám líbí a nelíbí v Německu a oni
zase v Čechách. Zajímavé byly i znalosti o sousední
zemi. Snažili jsme se s německými žáky mluvit a
za každé dorozumívání a aktivity s nimi jsme byli
rádi. Přijížděli jsme jako uprostřed pravé zimy za
chumelenice a co nás po téměř čtyři dny čeká,
odjížděli jsme za hezkého jarního počasí unaveni,

Náš „lyžák“
„Tak nám to zas nevyšlo, máme prostě smůlu,“
povzdechli si snad všichni letošní osmáci.
Ptáte se, co je potkalo, nebo spíš nepotkalo?
Vloni měli jet podle osnov na lyžařský kurz. Pro
naprostý nedostatek sněhu nebylo možné kurz
uskutečnit, a tak se těšili, že pojedou aspoň letos.
Jenže přírodního sněhu bylo celkem málo, a když už
nějaký byl, tak v době, kdy končilo první pololetí, a
všichni měli nejvíc starostí s vylepšováním známek,
protože tohle vysvědčení se už počítá při přijímání
na střední školy. Takže se kurz opět nekonal. Místo
něj se však dočkali žáci osmých tříd náhradního
programu,
třídenního
turistického
kurzu,
zpestřeného o nocování v penzionu.
A jak se jim to líbilo? To vám už poví (napíšou)
sami žáci:
Jelikož nebyl sníh, nemohli jsme jet na lyžák. Místo
výuky jsme ve středu cvičili v tělocvičně a vyzkoušeli
si stroje ve fitnesscentru v Továrně. Skvěle jsme si
zasportovali a všem to vřele doporučujeme, neboť
my jsme si to fakt užili. Odpoledne jsme se sešli na
nádraží a odjeli vlakem do Horního Podluží. Tam
jsme se ubytovali v penzionu HOPO.
Před večeří jsme se šli podívat na sjezdovku, kde
jsme se měli učit lyžovat. Bylo zajímavé vidět ji bez
sněhu a docela náročné vyšlapat ji až nahoru. Tam
nás za odměnu čekala poslední hromada sněhu,
ani nás nikdo nemusel přemlouvat a pustili jsme
se do koulování. Smůlu měli opozdilci, protože se
stali snadným terčem shora útočících spolužáků.
Dolů už každý seběhl bez problémů a všichni si
představovali, jaké by to bylo s lyžemi – zvlášť úplní
nelyžaři měli z kopce dost strach.
Po výborné večeři nás čekal první společný
program v penzionu – skupinová práce s mapou,
vytyčení trasy celodenního výletu. Museli jsme najít
co nejlepší (a podle většiny) taky co nejkratší cestu
od penzionu přes Jiřetín na Tolštejn a Jedlovou a
zpátky Křížovou cestou zase do penzionu. Docela
nám to dalo zabrat, strávili jsme nad mapami dost
času, ale povedlo se. Trasu jsme našli, změřili délku
– asi 14 kilometrů - to se nám nezdálo tak dlouhých.
Potom jsme hráli různé společenské hry, karty,
kostky, kris-kros atd. A ve 22 hodin jsme už všichni
leželi a pokoušeli se ve spánku nabrat dostatek sil
na zítřejší výlet.
Ve čtvrtek po snídani každý dostal balíček

jídla na cestu, pořádně jsme se připravili a vyrazili
podle plánu do Jiřetína. Tam jsme na náměstí
doplnili zásoby pamlsků a šlapali dál. Cestou nás
chvílemi potrápil sníh a kroupy, ale my jsme naši
výpravu přesto nevzdali a pokračovali přes Tolštejn
(nejodvážnější vyšplhali až nahoru) na Jedlovou.
Mile nás překvapila otevřená restaurace, kde jsme
se hned zahřáli teplým čajem, někteří si objednali
na posilněnou hranolky či palačinku. Pak jsme
mohli zas pokračovat v cestě – hřálo nás vědomí, že
už jsme každým krokem blíž a blíž k penzionu. Když
jsme se do něj po několika hodinách „doplazili“,
chtěli jsme jen a jen do sprchy a pak odpočívat,
přece jen nás dost bolely nohy, 14 kilometrů je 14
kilometrů a na nějaké dlouhé trasy nejsme většinou
zvyklí. Dostali jsme pár hodin volna, což bylo super.
Druhý a poslední večer jsme si vážně užili. Přijela
paní učitelka Kindermannová, která si pro nás
připravila několik her. Nejdřív jsme vyvolávali
slunce, protože dnes jsme se ho nedočkali. Potom
jsme se museli vydat lodí z jednoho břehu na druhý.
Lodí byly židličky a my nesměli říct ani slovo. Musel
být naprostý klid, aby se nevzbudila vodní příšera.
Pak jsme si vyslechli konec příběhu a museli pátrat,
jak to vlastně bylo na začátku. Bylo to fajn, moc se
nám to líbilo.
V pátek po snídani jsme si sbalili svých pět
švestek, uklidili pokoje a vydali se na cestu domů.
Bohužel nás sluníčko neposlechlo, i když jsme
ho dlouho vyvolávali, takže nás doprovázel déšť,
ale domů jsme dorazili v pořádku a s pocitem, že
uplynulé tři dny jsme si užili.
(hh a žáci 8. tříd)

ale plni nových poznatků, zážitků a dojmů.Všem se
nám to líbilo a kdy bude další? Už brzy - a hostit
budeme tentokrát my v Krásné Lípě.
Toto setkání se uskutečnilo za finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.
(Za celou skupinu Petra Hodboďová, Monika
Schwarzová)

Okresní kolo
v recitační
soutěži
Po velmi dobrém úspěchu na městském kole
recitační soutěže se náš žáček Jonáš Čejka ze
3. A výborně předvedl i v okresním kole v Děčíně.
A jak to probíhalo? Cituji Jonáše!
Čekal jsem na mou třídní učitelku. Když přišla,
vyjeli jsme a cestou si povídali. Jeli jsme asi hodinu.
V Děčíně jsme nemohli najít školu, ve které se
recitovalo. Když jsme ji našli, usadili jsme se. Než
začala soutěž, měl jsem čas luštit křížovky. Začala
první kategorie. Zarecitoval jsem báseň od J.Černíka
„Král a lenoši“. Po druhé kategorii mě vyhlásili
vítězem a předali diplom i ceny. Na zpáteční cestě
jsem se celý těšil až to povím své mamince a až se to
dozví celá Krásná Lípa.
V měsíci dubnu se bude konat další kolo, tentokrát
krajské a poslední. Z tohoto kola, se bohužel, už dál
nepostupuje, ale držet pěsti budeme všichni dál.
(Tř. uč. Sieberová Jana)
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Komunitní centrum má nové
webové stránky
Krásnolipské komunitní centrum spustilo nové webové stránky. Pod
mottem „…učení je cesta, učení je hra...“ najdete všechny důležité informace k
realizovaným aktivitám, poslání a cílům projektu i k dalším činnostem. http://
www.krasnalipa.cz/kccs/cz/1295-Uvodni-stranka-Komunitni-centrum-CeskeSvycarsko.html

Projekt Komunitní centrum Krásná Lípa
jde do finále
V polovině letošního roku bude ukončen
další velký, tentokrát neinvestiční, projekt města
– Komunitní centrum Krásná Lípa. Je zaměřený
na osoby znevýhodněné na trhu práce, na jejich
vzdělávání a integraci. Projekt s rozpočtem 30 mil Kč
je plně hrazen z prostředků Evropského sociálního
fondu a z prostředků státního rozpočtu ČR. Finanční
spoluúčast města je minimální.
Město se spolu s partnery v současné
době zabývá zajištěním návaznosti projektu
a pokračováním aktivit Komunitního centra.
Nezbytnou podmínkou dalšího fungování je získání




dalších finančních prostředků, a to především
z fondů EU. Vzhledem k bohatým zkušenostem
v této oblasti nejsou naše šance zanedbatelné.
Problémem je v tuto chvíli především
zdržení na straně centrálních orgánů v
předkládání výzev k podávání projektů.
Podrobnosti o fungování Komunitního centra
a o přínosech a efektech projektu předložila
na 9. zasedání Zastupitelstva města Krásná
Lípa vedoucí projektu Hana Volfová. Najít
je můžete i na webových stránkách města.
(J. Kolář)
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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 2. května 2008,
kurzy budou otevřeny v týdnu od 12. května 2008
(k ukončení kurzů dojde do konce června 2008).
(Jakub Juda, CEDR – Komunitní centrum, o. s.)

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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Rumburk se stane novým etapovým městem
Do
třetí
desítky
vkročili
organizátoři
Mezinárodního cyklistického závodu Tour de
Feminin, který Krásná Lípa přivítá 10.-13. července
2008. Zatím o závod projevilo zájem čtyřicet
závodnic z pěti zemí světa - Belgie, Holandska,
Německa, Austrálie a Itálie. Otazník ovšem visí
nad účastí českých závodnic. „Prostě nejsou. Sice
jsme již zjišťovali jejich účast, ale vůbec není jisté,
zda někdo bude schopen postavit družstvo,“ řekl
ředitel závodu Jiří Vích. Ten dokonce jednal i o účasti
rychlobruslařské mistryně světa Martiny Sáblíkové,
která s cyklistikou již druhým rokem koketuje a to
dokonce tak úspěšně, že si z loňského evropského
šampionátu do 23 let přivezla bronz z časovky
jednotlivkyň. Její účast na závodě ale stále není
jistá. „Uvidíme, jak nabitý bude mít program,“
poznamenal.
Co je však již nyní jisté, je to, že v letošním roce
závod nezavítá na německé silnice. „Sice nás to
mrzí, ale Němci nenašli finance na zajištění závodu,“
uvedl Jiří Vích. Závod to ale nezkrátí a organizátoři
vypadnuvší německou etapu nahradí Rumburskými
okruhy. Ty odstartují v sobotu 12. července 2008
v 16:00 v Rumburku na náměstí a závodnice
zavedou na Studánku, do Krásné Lípy, na Vlčí Horu,
do Brtníků, Starých Křečan a zpět do Rumburku.
Město Rumburk se tak stane novým etapovým
městem.
1. etapa: Okolo Šluknovského výběžku – 112,5 km
2. etapa: Krásnolipské okruhy – 112,8 km
3. etapa: POLSKO – Bogatynie – 21,2 km
4. etapa: Rumburské okruhy – 73,5 km
5. etapa: Labskými pískovci – 99,2 km

Femina turnaj – oslava MDŽ
V sobotu 8.3. - přesně na tolik diskutovaný svátek
- jsme se my, volejbalistky, opět po roce sešly
v tělocvičně, abychom mezi sebou změřily síly.
Pozvání přijaly sportovkyně z Rumburka a České
Kamenice a tak společně s dvěma teamy z Krásné
Lípy – volejbalovou reprezentací a veteránkami „Jiřinkami“ (pojmenované po jedné netradiční, ale
velmi šikovné hráčce) - měl turnaj čtyři družstva
odhodlaná vybojovat prvenství. Byla to dost silná
koncentrace žen na jednu malou tělocvičnu, ale
rozhodčího, kterého nám mimochodem dělal
velmi statečně a spravedlivě Pepa Chudoba ml.,
to v žádném případě nevyvedlo z míry. Boje byly
urputné a to zvláště mezi družstvy domácími, která
si vzájemně nic nedarovala.
Smutek z prohraných zápasů zmírňovala krásná
kytička a dáreček, které si všechny přítomné
odnesly.
A jaké byly výsledky? Pro Krásnou Lípu vynikající opentlené dvěma místy „ na bedně“.
1.místo Krásná Lípa – reprezentace
2.místo Rumburk
3.místo Krásná Lípa – Jiřinky
4.místo Česká Kamenice
Pokračovalo se Okresním pohárem
O týden později již začalo jarní kolo Okresního
poháru, kde již po dva roky drží ženy z Krásné Lípy
prvenství. Svůj titul chtějí volejbalistky samozřejmě
obhájit, a tak nezbývá, než porazit všechny soupeře.
V sobotu se podařilo zvítězit dvoukolově nad
družstvy Šluknova a Děčína. Muži drží krásné druhé
místo, tak nám všem držte palce, a kdyby někdo měl
chuť zkusit si zahrát tuhle prima kolektivní hru, rádi
ho mezi sebou přivítáme.
Všechny ostatní zveme na tradiční turnaj “Pohár
osvobození“, který se bude konat v květnu na
sportovním areálu, kde bude k vidění hodně pěkný
mužský volejbal.
(Za TJ oddíl volejbalu – D. Lehoczká)

Mezinárodní turnaj v Meziboří
V sobotu 15. března se konal v Meziboří již
tradiční mezinárodní turnaj pro mladší žáky, starší
a mladší přípravku. Tento turnaj získává pro svoji
sportovní hodnotu stále větší popularitu. Svědčí o
tom nejen množství zúčastněných oddílů a počtu
závodníků, ale hlavně úroveň a sportovní vyspělost
těchto mladých zápasníků.
Z Krásné Lípy se tohoto turnaje zúčastnilo osm
závodníků. Vinou zaspání rodičů se k odjezdu
nedostavili čtyři chlapci a dá se říci, že zrovna ti
kteří ve svých hmotnostních kategoriích paří mezi
ty lepší. Účast těchto chlapců mohla úspěch Krásné
Lípy ještě více zviditelnit.
Umístění našich závodníků:
Mladší přípravka:
22 kg
3. místo Svoboda Jan
24 kg
3. místo Virgler Marek
28 kg
3. místo Čapek František
48 kg
3. místo Kristl Jakub

Starší přípravka:
33 kg
3. místo Kučerová Barbora
Mladší žáci:
44 kg
3. místo Halama Petr
Osm závodníků a šest medailí. Úspěch, či neúspěch?
Co do počtu madailí tak úspěch. Do hodnoty
získaných medailí tak trochu neúspěch. Někteří
chlapci měli i ve finále tak trochu navíc. Svoji chybou,
nebo psychicky, boj o lepší umístění nezvládli.
26. dubna se koná v krásnolipské tělocvičně již
7. ročník chlapeckého a dívčího turnaje o pohár
Českého Švýcarska. Startují starší a mladší přípravka,
dále starší žákyně a kadetky. Začátek utkání v 11:00
hodin. Předpokládaná účast 120-130 závodníků ze
Slovenska, Německa, Polska a Česka.
Chlapci a děvčata, přijďte se podívat a staňte
se členy v současné době nejúspěšnějšího druhu
sportu v Krásné Lípě.
(Durec)
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USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 27.03.2008
1. Zpráva o plnění úkolů 7. a 8. ZZM - Usnesení ZM č. 9 – 01/2008
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů ze 7. a 8. zasedání ZM předloženou místostarostkou města Janou Gálovou bez
připomínek.
2. Zpráva o rozpočtu města na rok 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 02/2008
ZM schvaluje zprávu o rozpočtu města na rok 2008 předloženou starostou města Ing. Zbyňkem Linhartem bez
připomínek.
3. Navýšení investiční části návrhu rozpočtu na rok 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 03/2008
ZM schvaluje navýšení investiční části návrhu rozpočtu města na rok 2008 o:
- příprava výstavby 2. etapy kanalizace a vodovodů (podklady pro žádost): 650 tis. Kč,
- výstavba dětského hřiště, příjem 800 tis. Kč, výdaje 1 000 tis. Kč
4. Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 04/2008
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2008 v závazných ukazatelích rozpočtu v provozní, investiční části
rozpočtu, účelově vázaných prostředků a financování dle tabulek č. 1-4.
5. Předání kompetencí RM - Usnesení ZM č. 9 – 05/2008
ZM schvaluje
1) využití volných finančních prostředků města Krásná Lípa ke zhodnocování do max. výše 5 mil. Kč a pověřuje RM
k tomuto nakládání,
2) poskytnutí příspěvků kulturním, tělovýchovným a zájmovým organizacím ve městě do výše 200 tis. Kč dle platných
pravidel,
3) poskytnutí příspěvku ve výši 30 tis. Kč Klubu cyklistiky Krásná Lípa na uspořádání TOUR DE FEMININ,
4) poskytnutí příspěvků občanům na opravy vnějších plášťů budov, střech, plotů a květinové výzdoby do výše 100
tis. Kč dle platných pravidel,
5) aby s rozpočtovou rezervou rozpočtu nakládala RM.
6. Rozpočtová opatření rozpočtu roku 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 06/2008
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2008 v rámci schváleného
rozpočtu, které nemění závazné ukazatele rozpočtu v provozní, investiční části rozpočtu, účelově vázaných
prostředcích a financování.
7. Rozpočtový výhled na období 2009 - 2012 - Usnesení ZM č. 9 – 07/2008
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období od roku 2009 do roku 2012, dle předloženého návrhu.
8. Rozpočet sociálního fondu - Usnesení ZM č. 9 – 08/2008
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2008, dle předloženého návrhu.
9. Příspěvek na nákup dodávkového automobilu - Usnesení ZM č. 9 – 09/2008
ZM schvaluje účelový příspěvek na nákup dodávkového automobilu pro Relax Krásná Lípa, p. o. ve výši 330 000 Kč.
10. Rozpočet EQUAL pro rok 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 10/2008
ZM schvaluje rozpočet projektu Komunitního centra Českého Švýcarska - EQUAL pro rok 2008, dle předloženého
návrhu.
11. Neuznatelné výdaje projektu EQUAL pro rok 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 11/2008
ZM schvaluje spoluúčast města Krásná Lípa za celou 2. a 3. etapu projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska EQUAL do celkové výše 422 tis. Kč vč. výdajů na pokrytí neuznatelných výdajů, výdajů za vyúčtování ukončení projektu.
ZM pověřuje RM schvalováním konkrétních neuznatelných výdajů a výdajů za vyúčtování ukončení projektu a ukládá
RM jejich následné předložení ZM.
12. Rozpočet projektu Senioři vítáni pro rok 2008 - Usnesení ZM č. 9 - 12/2008
ZM schvaluje rozpočet projektu Senioři vítáni pro rok 2008, dle předloženého návrhu.
13. Zpráva o přípravě investic města - Usnesení ZM č. 9 – 13/2008
ZM bere na vědomí Zprávu o přípravě investic města a především informace o rekonstrukci hlavní budovy ZŠ a 2. etapy
výstavby kanalizace a vodovodů ve městě, předloženou starostou města Ing. Zbyňkem Linhartem bez připomínek.
14. Projekt výstavby kanalizace - Usnesení ZM č. 9 – 14/2008
ZM schvaluje spolufinancování projektu výstavby kanalizace příp. rekonstrukce vodovodů přímo z rozpočtu města dle
pravidel operačního programu. ZM dále schvaluje předběžný rámec spolufinancování stavby kanalizace a vodovodů
zajištěný ze strany SVS, a. s., Teplice a ukládá starostovi města jednat s SVS o zvýšení původně předpokládaného
spolufinancování na maximální míru.
15. Operační program ŽP - 2. Etapa - Usnesení ZM č. 9 – 15/2008
ZM schvaluje podání žádosti o podporu ze SFŽP ČR – operační program ŽP na akci 2. etapa výstavby kanalizace a
vodovodů, a to samostatně nebo v rámci Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském
výběžku.
16. Příspěvek na žádost na kanalizace - Usnesení ZM č. 9 – 16/2008
ZM schvaluje příspěvek pro Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku na
zpracování žádosti, podkladových dokumentů a případně dalších náležitostí souvisejících s realizací 2. etapy
kanalizace a vodovodů odpovídající podílu pro město Krásná Lípa do výše 650 tis. Kč.
17. Přijetí dotace ze SFŽP ČR - Usnesení ZM č. 9 – 17/2008
ZM bere na vědomí seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí a
schvaluje přijetí dotace ze SFŽP ČR (operační program ŽP) na akci Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní
škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát a využitím obnovitelných zdrojů energie (CZ.1.02/3.1.00/07.00119)
v souladu se žádostí resp. rozhodnutím o poskytnutí podpory.
18. Zpráva o projektu 1. etapy rekonstrukce ZŠ - Usnesení ZM č. 9 – 18/2008
ZM bere na vědomí zprávu o projektu 1. etapy rekonstrukce hl. budovy Základní školy (úspory energií) a schvaluje
zadání výběrového řízení vč. následného podpisu smlouvy s limitem daným v rozpočtu města a schváleným
financováním.
19. Dodatek č. 3 se SROP na Centrum NP ČŠ I - Usnesení ZM č. 9 – 19/2008
ZM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o financování projektu Společného regionálního operačního programu na
projekt Centrum NP České Švýcarsko I předložený poskytovatelem dotace s termínem podepsání po oficiálním
ukončení projektu a závěrečné vyúčtování Projektu a související dokumenty.
20. Dotace na investiční akce - Usnesení ZM č. 9 – 20/2008
ZM schvaluje případné podání žádostí o dotace na investiční akce:
- Revitalizace - rekonstrukce plochy náměstí,
- Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v Nemocniční ulici,
- Rekonstrukce rybníka Šiml,
- Obnova (rekonstrukce) Kyjovské přehrady,
- Rekonstrukce kaple ve Vlčí Hoře.
21. Překlenovací úvěr - Usnesení ZM č. 9 – 21/2008
ZM schvaluje případné vyřízení překlenovacího úvěru na financování projektů hrazených z fondů EU.
22. Zpráva o realizaci projektu Komunitní centrum ČŠ - Usnesení ZM č. 9 – 22/2008
ZM schvaluje Zprávu o realizaci projektu Komunitní centrum ČŠ předloženou vedoucí KCČŠ Hanou Volfovou bez
připomínek.
23. Terénní práce - Usnesení ZM č. 9 – 23/2008
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti terénní pracovnice a AMARI Poradny.
24. Diskuse občanů - Usnesení ZM č. 9 – 24/2008
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse občanů:
Antonín Slejška – program a podklady jednání ZM zasílat s předstihem a v elektronické podobě.
Miroslav Vavřín – vyhlašovat ZZM včetně programu jednání.
25. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 25/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2751/12 o výměře 47 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Antonínu a Stanislavě
Šíchovým, Krásná Lípa, Varnsdorfská 544/68 za cenu 705 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
26. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 9 – 26/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1902/3 o výměře 53 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jaroslavu Kovaříkovi
a Kristě Vomžilové, Krásná Lípa, Rooseveltova 604/5 za cenu 1 060 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
27. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 27/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2334/2 o výměře 258 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Miroslavu
Podhorskému, Krásná Lípa, Vrázova 766/4 za cenu 6 660 Kč (do základní výměry 5 160 Kč, porosty 1 500 Kč). Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
28. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 28/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 792 o výměře 106 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Lence Matějkové,
Krásná Lípa, Potoční 154/8 za cenu 3 120 Kč (do základní výměry 2 120 Kč, porosty 1 000 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
29. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 29/2008
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1937/10, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Jiřímu Pavlíkovi, Krásná Lípa,
Rooseveltova 565/8 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
30. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 30/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2755 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa (nově vzniklá st. p. č. 1373) za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou RD Petru a Jaroslavě Staňkovým, Krásná Lípa, Na Kopečku 126/3
za cenu 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
31. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 31/2008
ZM pozastavuje prodej p. p. č. 241/2 o výměře 340 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady JUDr.
Michaele Pretschové, Varnsdorf, Západní 2731, do doby získání pravomocného rozhodnutí a povolení prováděných
stavebních prací.
32. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 32/2008
ZM schvaluje prodej st. p. č. 1120/2 o výměře 13 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Marii Kullové, Doksy,
Palackého 448, zast. Marií Kunstovou, Krásná Lípa, Křižíkova 988/35 za cenu 650 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
33. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 33/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1962/10 o výměře 698 m2 a p. p. č. 1962/9 o výměře 661 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
výstavby rodinného domu Martině a Tomáši Královým, Roztoky, Olbrachtova 811 za cenu 51 570 Kč (do základní
výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 4 770 Kč, porosty 22 800 Kč), s tím že přístup bude zajištěn po nezpevněné
komunikaci na p. p. č. 3093, k. ú. Krásná Lípa. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa s tím, že přístup bude realizován zájemcem po nezpevněné komunikaci.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
34. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 34/2008
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 341/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Květoslavě a Zdeňku Ondrákovým, Krásná Lípa,
Kyjov 2 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
35. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 35/2008
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2144/1 o výměře cca 160 m2, k. ú. Krásná Lípa Jiřímu Černíkovi, Rumburk, K. Světlé
232/6 a Pavlu Černíkovi, Zákupy, Družstevní 390 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
36. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 36/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 284/1 o výměře 877 m2, k. ú. Krásná Lípa Tomáši Ticháčkovi, Praha, Podjavorinské 1605 z
důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
37. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 37/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1510 a p. p. č. 601 o výměře 252 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem podnikání Květuši
Chvátalové, Teplice, Lbín 15, za cenu 60,- Kč/m2 a za podmínky směny části p. p. č. 597 a p. p. č. 595, vše k. ú. Vlčí Hora
zabraných místní komunikací.
38. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 38/2008

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 490/1 o výměře 1205 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Ing.
Martinu a Věře Polákovým, Krásná Lípa, Křinické náměstí 14/16 za cenu 21 150 Kč (do základní výměry 18 000 Kč, nad
základní výměru 150 Kč, porosty 3 000 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu vě věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
39. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 39/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 490/1 o výměře 523 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ivaně a Janu
Debnárovým, Krásná Lípa, Frindova 924/8 za podmínky současného odkoupení části 488/2 o výměře 66 m2 za
celkovou cenu 15 135 Kč (do základní výměry 2 535 Kč, nad základní výměru 12 600 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
40. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 40/2008
ZM schvaluje prodej st. p. č. 1305 o výměře 6 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem majetkoprávního vypořádání Jiřímu a
MUDr. Janě Kouteckým, Krásná Lípa, Frindova 1086/28 za cenu 1 Kč. Poplatky s prodejem spojené uhradí prodávající.
41. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 41/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 217/1 o výměře 1009 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Evě a Manfredu
Endlerovým, Krásná Lípa, Vlčí Hora 17 za cenu 43 610 Kč (nad základní výměru 40 360 Kč, porosty 3 250 Kč). Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. S ohledem na dobu užívání pozemku byla cena porostů snížena o 50%.
42. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 42/2008
ZM neschvaluje prodej celé p. p. č. 300/2 o výměře 731 m2, celé p. p. č. 301 o výměře 454 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za účelem zřízení zahrady Janě a Miroslavu Faflákovým, Krásná Lípa, Kyjov 3.
43. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 43/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 534/1 o výměře 461 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ireně a Otovi
Procházkovým, Krásná Lípa, Štefánikova 607/6 za cenu 16 135 Kč (nad základní výměru 16 135 Kč). Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
44. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 44/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 659 o výměře 1937 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za podmínky současného odkoupení st.
p. č. 171 o výměře 5 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Ing. Karlu a Margaritě Hiekeovým, Krásná
Lípa, Dlouhý Důl 32 za celkovou cenu
29 130 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
45. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 45/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1119/17 o výměře 524 m2, p. p. č. 1119/20 o výměře 21 m2 a st. p. č. 781 o výměře 145 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ing. Josefu a Ing. Věře Pitrovým, Jablonec nad Nisou, Olbrachtova 21
za cenu 27 980 Kč (do základní výměry 11 880 Kč, nad základní výměru 4 800 Kč, porosty 11 300 Kč). Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
46. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 46/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 580/1 a p. p. č. 580/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, Heleně Holé, Plzeň,
U Českého dvora 21 z důvodu stávajícího závazku k těmto pozemkům.
47. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 47/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 3077/2 o výměře 1325 m2, části p. p. č. 3077/4 o výměře 292 m2 a části st. p. č.
733/1 o výměře 269 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rekreačního objektu Jiřímu a Mgr. Janě Moravcovým,
Varnsdorf, Partyzánů 1615 za cenu 98 400 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 34 300 Kč, porosty
40 100 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
48. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 48/2008
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2237/1, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu a schvaluje prodej části p. p.
č. 2237/1 o výměře 35 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou garáže
Romaně a Josefu Pakandlovým, Krásná Lípa, Malátova 790/2 za cenu 875 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
49. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 49/2008
ZM s ohledem na rozdílné stanovisko MěÚ Rumburk, Stavební úřad a MěÚ Rumburk, odbor Regionálního rozvoje a
investic neschvaluje prodej st. p. č. 602/2 o výměře 76 m2, p. p. č. 2236/1 o výměře 50 m2, p. p. č. 2236/2 o výměře
647 m2 a části p. p. č. 2237/1, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Rudolfu Královi, Dobříš,
Jáchymovská 1009.
50. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 50/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 387/2 o výměře 355 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Marku Svobodovi,
Krásná Lípa, Pražská 228/25 za cenu 15 875 Kč (do základní výměry 8 875 Kč, porosty 7 000 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
51. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 51/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 541/8, části p. p. č. 1050, části p. p. č. 541/1 a p. p. č. 540/1, vše k. ú. Krásný Buk
za účelem výstavby rodinného domu Radimu Burkoňovi, Krásná Lípa, Nemocniční 26 za cenu 20 Kč/m2 do základní
výměry a 30 Kč/m2 nad základní výměru. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
52. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 52/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 541/8, části p. p. č. 540/2, části p. p. č. 1050 a části p. p. č. 541/1, vše k. ú. Krásný Buk
dle předloženého návrhu za účelem výstavby rodinného domu Aleši Kubicovi, Dvůr Králové, Okružní 2329 a Ireně
Kubicové, Štěnovice, Čižice 66 za cenu 20 Kč/m2 do základní výměry a 30 Kč/m2 nad základní výměru. Prodej bude
realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
53. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 53/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1050, k. ú. Krásný Buk dle předloženého návrhu za účelem zřízení zahrady Josefu a
Janě Hejdovým, Rakovník, Flemíkova 1665 za cenu 20 Kč/m2 a za podmínky současného odkoupení p. p. č. 540/1 a
541/1, vše k. ú. Krásný Buk užívaných v současné době. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
54. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 54/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1050, k. ú. Krásný Buk dle předloženého návrhu za účelem zřízení zahrady Jitce
Kukačkové, Praha 9, Varnsdorfská 333 za cenu 20 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
55. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 55/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 540/2 a části p. p. č. 541/8, vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Tereze
Zedkové, Teplice, Třebízského 2783/5 za cenu 20 Kč/m2. Prodej bude realizován po vydání právoplatného stavebního
povolení na dva sousední rodinné domy. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
56. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 9 – 56/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 540/1, p. p. č. 541/1, p. p. č. 540/2, p. p. č. 541/8 a části p. p. č. 1050, vše k. ú. Krásný
Buk Tomáši Koutnému, Praha 9, Zlonická 1 z důvodu nesouhlasu žadatele s rozdělením pozemků dle usnesení RM
ze dne 20. 9. 2007.
57. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 57/2008
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 540/1, k. ú. Krásný Buk Věře a Jiřímu Koutným, Praha 2, Slavojova 9 z důvodu dluhu
vůči městu a upřednostnění prodeje uvedeného pozemku za účelem výstavby rodinného domu.
58. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 58/2008
ZM schvaluje opravu výměry v usnesení č. 5-27/2007 ze dne 21. 6. 2007, kterou se mění výměra nově vzniklé p. p. č. 554,
k. ú. Krásná Lípa na 1047 m2 a celková cena prodávaných pozemků na 34 080 Kč.
59. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 59/2008
ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 7-12/2007 ze dne 13.12.2007, kterou se upravuje výměra
prodávaného pozemku na 1642 m2 a cena na 42 120 Kč.
60. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 60/2008
ZM schvaluje změnu v usnesení ZM č. 3-10/2007 ze dne 8. 3. 2007, kterou se zužuje strana kupující na MUDr. Leonu
Havlovou, Rumburk, V Podhájí 235/3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
61. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 61/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1764/5 o výměře 237 m2, k. ú. Krásná Lípa Zdeňku a Markétě Sehnalovým, Praha 6, Sušická
34 za symbolickou cenu 5 Kč v rámci majetkoprávního vypořádání. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
62. Vydržení pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 62/2008
ZM neschvaluje žádost Jaroslavy a Josefa Homolkových, Krásná Lípa, Rooseveltova 1052/13 o vydržení části p. p. č.
1902/2, k. ú. Krásná Lípa. Domáhat se práva vydržení může pouze současný vlastník nemovitostí.
63. Směna pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 63/2008
ZM schvaluje směnu p. p. č. 1211/1 o výměře 940 m2, k. ú. Vlčí Hora za p. p. č. 1182/3 o výměře 11 m2, p. p. č. 1196/6 o
výměře 115 m2, p. p. č. 1196/5 o výměře 51 m2, p. p. č. 1196/4 o výměře 38 m2, část p. p. č. 1280/4 o výměře 328 m2 a
část p. p. č. 1220/3 o výměře 41 m2, vše k. ú. Vlčí Hora mezi městem Krásná Lípa a Oldřichem Zahradníčkem. Rozdíl m2
bude účtován částkou 20 Kč/m2. Náklady se směnou spojené uhradí obě smluvní strany rovným dílem.
64. Odkoupení pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 64/2008
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 3064/64 o výměře 1 m2, p. p. č. 3064/35 o výměře 3 m2, p. p. č. 3048/7 o výměře 72
m2, p. p. č. 3064/36 o výměře 20 m2, p. p. č. 3064/37 o výměře 14 m2 a p. p. č. 3064/50 o výměře 16 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa za účelem majetkoprávního vypořádání toku Křinice od Povodí Ohře, s. p., Chomutov, Bezručova 4219. Kupní cena
bude stanovena znaleckým posudkem.
65. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 65/2008
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na prodej části p. p. č. 375/1 o výměře 35 m2, k. ú. Krásný Buk v rámci
majetkoprávního vypořádání toku Křinice. Prodej bude realizován po dokončení stavby Rekonstrukce Křinice v
Krásném Buku u čp. 34, II. etapa. Cena bude stanovena znaleckým posudkem.
66. Bezúplatný převod pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 66/2008
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 2748/10 o výměře 21 m2 a části p. p. č. 2984/3 o výměře 31 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem z důvodu majetkoprávního vypořádání stavby Infocentrum Českého
Švýcarska Krásná Lípa.
67. Bezúplatný převod pozemků - Usnesení ZM č. 9 – 67/2008
ZM schvaluje bezúplatný převod části st. p. č. 226 o výměře 46 m2, k. ú. Krásná Lípa, Ústeckému kraji Ústí nad Labem z
důvodu majetkoprávního vypořádání stavby Infocentrum Českého Švýcarska Krásná Lípa.
68. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 9 – 68/2008
ZM schvaluje prodloužení termínu realizace prodeje p. p. č. 403/1, k. ú. Krásná Lípa do 10. 4. 2008.
69. Byty - Usnesení ZM č. 9 – 69/2008
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Věrou Kuchtovou, bytem Kyjovská 392/17, Krásná Lípa na
bytovou jednotku č. 6 v bytovém domě Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa.
70. Byty - Usnesení ZM č. 9 – 70/2008
ZM schvaluje novaci nájemní smlouvy č. 2000/25/13 - 289 a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13
- 313 s Marcelou Paterovou, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa a Františkem Karvayem, Na Úbočí 4335/27, Jablonec
nad Nisou, dle předloženého návrhu.
71. Byty - Usnesení ZM č. 9 – 71/2008
ZM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13 - 305
na byt č. 23 v objektu Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa, uzavřené mezi městem Krásná Lípa a Miluší Siničákovou na
Vladimíru Kašparovou, bytem Lesní 855/2, Krásná Lípa.
72. Nemovitosti - Usnesení ZM č. 9 – 72/2008
ZM schvaluje prodej objektu Havlíčkova č. p. 928, Krásná Lípa se st. p. č. 878 a p. p. č. 1931/2, 1931/21, vše k. ú.
Krásná Lípa Bertholdu Vorlíčkovi a Vlastě Tříškové, oba bytem Havlíčkova 1146/26, Krásná Lípa za cenu 750 000 Kč
a následujících podmínek:
1. Prodej objektu včetně bytových jednotek a jejich závazků.
2. Před podpisem kupní smlouvy žadatelé uhradí kupní cenu v plné výši.

73. Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za r. 2007 - Usnesení ZM č. 9 – 73/2008
ZM bere na vědomí hodnotící zprávu města Krásná Lípa k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2007, dle
předloženého návrhu.
74. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2007 - Usnesení ZM č. 9 – 74/2008
ZM schvaluje Roční zprávu města Krásné Lípy o výsledcích finančních kontrol za rok 2007 vč. zpráv příspěvkových
organizací města Krásná Lípa v předloženém znění.
75. ZŠ a MŠ Krásná Lípa r. 2007 - Usnesení ZM č. 9 – 75/2008
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 05.12.2007 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
76. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Krásná Lípa za rok 2007 - Usnesení ZM č. 9 – 76/2008
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2007
v celkové výši 476,1 tis. Kč /z hlavní činnosti ve výši 475,5 tis. Kč a z vedlejší činnosti ve výši 0,6 tis. Kč/ a schvaluje
odvod do fondu odměn ve výši 20% hospodářského výsledku a zbylou část hospodářského výsledku převést do
rezervního fondu.
77. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2007 - Usnesení ZM č. 9 – 77/2008
ZM schvaluje zprávu o hospodaření vč. plnění rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa za rok 2007 v předloženém znění.
78. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Krásná Lípa v roce 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 78/2008
ZM na základě snížení státního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola /dále jen
ZŠ a MŠ/ pro rok 2008 schvaluje snížení neinvestičního příspěvku na provozní výdaje ZŠ a MŠ na částku 3 669 tis. Kč.
79. Rozpočtová opatření ZŠ a MŠ - Usnesení ZM č. 9 – 79/2008
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na rok 2008 v rámci schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ, které nemění výši celkového
rozpočtu ZŠ a MŠ.
80. Roční odpisový plán ZŠ a MŠ pro rok 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 80/2008
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a
MŠ/ pro rok 2008, dle předloženého návrhu.
81. ZŠ a MŠ Krásná Lípa r. 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 81/2008
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - schválený rozpočet roku 2008 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
82. Hospodářský výsledek RELAX za rok 2007 - Usnesení ZM č. 9 – 82/2008
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa za rok 2007 v celkové výši 41,8 tis. Kč
/z hlavní činnosti ve výši 76,7 tis. Kč a z vedlejší činnosti ve výši -34,9 tis. Kč/ a schvaluje odvod do fondu odměn ve výši
20% celkového hospodářského výsledku a zbylou část převést do rezervního fondu.
83. Rozpočtová opatření RELAX - Usnesení ZM č. 9 – 83/2008
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa /dále jen
RELAX/ na rok 2008 v rámci schváleného rozpočtu RELAX, které nemění výši celkového rozpočtu RELAX.
84. Roční odpisový plán RELAX Krásná Lípa, p. o. pro rok 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 84/2008
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa /dále jen RELAX/ pro rok 2008, dle
předloženého návrhu a současně schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku /investičního fondu/ RELAX ve výši
1 008 471 Kč.
85. Audit RELAX, p. o. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 9 – 85/2008
ZM schvaluje provedení externího auditu příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa a pověřuje RM ke schválení
příslušné smlouvy.
86. Finanční výbor - Usnesení ZM č. 9 – 86/2008
ZM ukládá finančnímu výboru provedení kontrol v roce 2008:
- kontrola přidělení příspěvku dle pravidel pro přidělování finančních příspěvků městem na podporu kulturní,
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží za rok 2007,
- kontrola přidělení odměn za květinovou výzdobu podle schválených pravidel města Krásná Lípa za rok 2007,
- kontrola přidělení příspěvku dle podmínek pro přiznání příspěvku města Krásná Lípa na opravy fasád, střech a
oplocení za rok 2007.
87. Organizační složka 0355 - Usnesení ZM č. 9 – 87/2008
ZM schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa org. 0355 Propagace a cestovní ruch.
88. Organizační složka 0386 - Usnesení ZM č. 9 – 88/2008
ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa org. 0386 Správa hřbitovů.
89. Zařazení do územní působnosti MAS - Usnesení ZM č. 9 – 89/2008
ZM schvaluje zařazení Krásné Lípy do územní působnosti MAS (místní akční skupina) Šluknovsko a bere na vědomí
Strategii MAS pro období 2007-2013.
90. Nabídka na spolupráci - v cestovním ruchu a bydlení - Usnesení ZM č. 9 – 90/2008
ZM bere na vědomí dopis soukromého investora s nabídkou na spolupráci v oblasti investic v cestovním ruchu a
bydlení a schvaluje, aby město zastoupené starostou města, tajemníkem MěÚ a právním zástupcem města vyhodnotili
reálné možnosti investic a případně připravili základní rámec spolupráce. ZM schvaluje, aby RM případně vyhlásila
záměr obce převést nemovitosti ve vlastnictví města pro zamýšlený účel a k tomuto tématu byli přizváni členové ZM
k poskytnutí bližších informací.
91. Dotace z Nadace ČEZ - Usnesení ZM č. 9 – 91/2008
ZM schvaluje přijetí dotace z Nadace ČEZ na výstavbu Oranžového hřiště v celkové výši 800 000 Kč.
92. Členské příspěvky - Usnesení ZM č. 9 – 92/2008
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2008 do
1) Svazek obcí Tolštejn ve výši 16 565 Kč,
2) EUROREGION LABE ve výši 9 197,50 Kč,
3) Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve výši 14 390 Kč,
4) Agentura rozvoje Tolštejnského panství ve výši 12 000 Kč,
5) Euroregion NISA ve výši 10 821 Kč.
93. Relax Krásná Lípa, p. o. - rozšíření činnosti - Usnesení ZM č. 9 – 93/2008
ZM schvaluje rozšíření činnosti Relax Krásná Lípa, příspěvková organizace o provozování:
k 01.05.2008 - bufetu ve sportovním areálu Českého Švýcarska,
k 01.07.2008 - sportovního areálu ČŠ a setkávacího centra ČŠ (kina).
ZM ukládá tajemníkovi MěÚ Janu Kolářovi ve spolupráci s ředitelkou Relax Krásná Lípa, p. o. Zuzanou Fryčovou zajistit
rozšíření v uvedených termínech.
94. RELAX Krásná Lípa, p. o. - Usnesení ZM č. 9 – 94/2008
ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
95. Zahájení provozu Sportbaru - Usnesení ZM č. 9 – 95/2008
ZM schvaluje účelový neinvestiční příspěvek Relax Krásná Lípa, p. o. na zahájení provozu Sportbaru ve výši 404 tis. Kč.
Příspěvek podléhá vyúčtování a zároveň je vratný v plné výši k 31.12.2008.
96. Provoz Sportbaru - Usnesení ZM č. 9 – 96/2008
ZM ukládá RM zajistit provoz Sportbaru za těchto podmínek:
a) pracovní poměry pracovníků Sportbaru budou uzavřeny na dobu určitou, max. do 31.12.2008,
b) v termínu do 01.08.2008 zpracovat návrh na přímé mzdové zainteresování pracovníků na realizovaných tržbách,
c) v měsíčních intervalech bude RM předkládán rozbor hospodaření Sportbaru vč. stavu zásob, denních tržeb a
příspěvků.
97. Náhrada vodního zdroje Jedlová pro Krásnou Lípu - Usnesení ZM č. 9 – 97/2008
ZM souhlasí s uložením vodovodního potrubí do pozemku 2535/2, k. ú. Krásná Lípa, který je v majetku města.
98. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a. s. - Usnesení ZM č. 9 – 98/2008
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 878/8,
405 02 Děčín. Smlouva se týká uložení zemního kabelu NN do pozemků města v prostoru ze Sněžné kolem kapličky
do Dlouhého Dolu.
99. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a. s. - Usnesení ZM č. 9 – 99/2008
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Smlouva
se týká uložení zemního kabelu NN do pozemku města v Kyjově u Krásné Lípy, p. p. č. 53/2 dle zákresu v katastrální
mapě.
100. Výstavba větrných elektráren v katastru obce - Usnesení ZM č. 9 – 100/2008
ZM nesouhlasí vést jednání o výstavbě větrných elektráren s firmou C. K. System, Česká Kamenice, nám. 28. října 152.
Jednání jsou vedena na základě rozhodnutí ZM č. 7-39/2007 s firmou REN Power, a. s., Most a na tomto usnesení ZM trvá.
101. Komunitní centrum ČŠ - veřejnosprávní kontrola - Usnesení ZM č. 9 – 101/2008
ZM bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly provedené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v projektu
Komunitní centrum České Švýcarsko s výsledkem bez závažných nedostatků.
102. Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení - Usnesení ZM č. 9 – 102/2008
ZM bere na vědomí rozhodnutí Vlády ČR o zařazení Krásné Lípy a obcí mikroregionu Tolštejn mezi místa s pilotním
působením Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení a jeho prevenci. ZM bere na vědomí usnesení
Dobrovolného svazku obcí Tolštejn a města Rumburka o pověření města Krásná Lípa k zastupování DSO Tolštejn v
jednání s Agenturou.
103. Založení příspěvkové organizace - Usnesení ZM č. 9 – 103/2008
ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. Zároveň ZM
ukládá RM předložit návrh financování a obsahovou náplň této příspěvkové organizace.
104. Podpora terénní práce 2008 - Usnesení ZM č. 9 – 104/2008
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu A. Podpora terénní práce 2008 s názvem AMARI terénní práce. ZM
ukládá Haně Volfové zajistit, aby nedocházelo k souběžnému financování z různých projektů.
105. Odpis pohledávek - Usnesení ZM č. 9 – 105/2008
ZM schvaluje odpis promlčených a nepromlčených pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa v celkové
výši 28 885,90 Kč dle předloženého návrhu.
106. Zastupování města- Usnesení ZM č. 9 – 106/2008
ZM schvaluje, aby starosta města zastupoval město na jednáních valných hromad či obdobných jednáních vlastníků
či členů v organizacích:
a) Euroregion Nisa
b) Euroregion Labe
c) Severočeská vodárenská společnosti, a. s.
107. Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 9 – 107/2008
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
- posoudit možnost rozšíření rezervace on-line v zařízeních Relaxu (sauna, fitness, posilovna, spinning),
- navrhnout otevírací dobu zařízení Relax tak, aby efektivně vyhovovala zájemcům v době jejich zvýšeného zájmu,
- řešit včasný odvoz tříděného odpadu,
- upravit povrch cesty k hradu Krásný Buk,
- instalovat výlepovou plochu v Krásném Buku,
- vyřešit pozemky v okolí restaurace Na pile,
- vytipovat místo na umístění skříňky KSČM.

Ověřovatelé :
Mgr. Milan Sudek ...................................................
Josef Myšák
...................................................

Starosta města :
Ing. Zbyněk Linhart ................................
Místostarostka:
Jana Gálová ...............................................

