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krásnolipský
půlměsíčník

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 22. ledna
8. ledna 2009

4,- Kč

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít
alkohol na veřejnosti
Stejně jako v jiných městech na děčínsku
i v Krásné Lípě se od letošního 1. ledna smí
popíjet alkohol na veřejnosti jen na určených
veřejných místech. Zákaz popíjení alkoholu
na veřejnosti se nevztahuje na předzahrádky

u restaurací, cukráren a kaváren, na akce
pořádané nebo spolupořádané městem, nebo
na ty, kterým Rada města udělí výjimku. Zákaz
se také nevztahuje na Silvestra a Nový rok.

Plochy, kterých se zákaz týká:
- Křinické náměstí, Městský park (Smetanova), park před MěÚ, Sídliště (Nemocniční), ulice Pražská,
Masarykova, Kyjovská, Nemocniční, Varnsdorfská, Rumburská, Zdravotní středisko (Masarykova),
TS (Pletařská), Školní, Komenského, Stradalova, Mánesova, Smetanova, Studánecká, Frindova,
- ve vzdálenosti do 100 m od obchodu Potraviny Vorlíček (Masarykova), Potraviny Farský
(Varnsdorfská), U Medvěda (Dukelská), Koloniál Jäckel (Varnsdorfská), Večerka (Pražská),
altán u Cimráku, Potraviny Jitka Hlinková (Nemocniční), Potraviny Selingerová (Kyjovská),
Samoobsluha (Dvořákova),
- ve vzdálenosti do 100 m od autobusové zastávky Smetanova ul.
- ve vzdálenosti do 100 m od budovy hlavního nádraží ČD Krásná Lípa
- ve vzdálenosti do 100 m od budovy Komunitního centra (bývalý dům služeb)
- ve vzdálenosti do 200 m od budovy základní školy a 1. MŠ a 2. MŠ
- ve vzdálenosti do 100 m od budovy DZR v ul. Čelakovského (Domov se zvláštním režimem)
- ve vzdálenosti do 100 m od kostela Sv. Máří Magdaleny
- ve vzdálenosti do 100 m od T - klubu
(r)

Zápis do školy…
Každoročně se na Základní škole v Krásné Lípě
koná zápis dětí do školy. Nejinak tomu bude
i v letošním roce. Zápis bude pouze v jednom
termínu a to ve středu 21. ledna 2009 od 14:00.
Každý rodič předškoláka obdrží pozvánku.
K zápisu rodiče potřebují: občanský průkaz,
rodný list dítěte, 40,- Kč a přezůvky. Budoucího
školáka společně s učitelkami přivítají i děti
a pohádkové bytosti, které je pak provedou
celým zápisem.
(m.alf )

Jak bude vycházet Vikýř
v roce 2009
Vikýř bude vycházet vždy ve čtvrtek:
22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4.,
30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7.,
6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10.,
12.11., 26.11. a 17.12.

N
Náměstí…dělá
m
město
městem
Defini
nice by možná mohla znít nějak takto:
Architektonicky utvářené prostranství ve
Archit
městě, volný veřejný prostor, původně
městě
zpravidla tržní plocha středověkého města
ohraničená přiléhajícími domy. Ještě dříve
možná jen vyšlapaná pěšina v hustých
lesích, po které chodila zvěř k vodě. A dnes?
Především společenský a reprezentativní
prostor městského organismu, místo
setkávání…To vše platí i o tom našem
Křinickém.
Je také pódiem, na kterém se odehrávaly
zajímavé historické kusy a dramata. Tu
projela a plenila parta lapků z blízkých
skalních hrádků, jindy se zde předváděl
v černém nablýskaném mercedesu jakýsi
führer, kterého vystřídaly tanky jiných
armád, aby jej nakonec dlouhá léta
v máji zdobila mávátka a pionýrské šátky.
A smutná pohádka pokračovala.
Říčka Křinice, která jej zdobila, zmizela
pod nánosy šedého asfaltu, zmizela kašna,
sochy svatých…
Začaly mizet i domy okolo. Náměstí se
měnilo v jakousi náves s loukou. Jediný
strom na náměstí, zakódovaný ve jménu
města to mizení kupodivu přežil. Naštěstí…,
nezazvonil zvonec, ale klíče. A začaly se dít
věci.
Mávátka z něj kamsi zmizela, objevily se
kapely, staré
soukromé obchody, rockové
ro
motorky, spousty aut. Z domů se začaly
ztrácet odstíny šedé, z fasád překvapivě
kamenné portály. Přibyl
vykoukly historické kam
i nový dů
dům, chystá
se výstavba dalšího,
h
který náměstí opět uzavře. Do útrob náměstí
postupně přibyly kabely, trubky a roury
inženýrských sítí a v hlavách architektů
a radních se začaly rodit plány na jeho
obnovu.
A náhle již jen stačilo sehnat někde těch
potřebných 30 milionů. Jistě, daly se půjčit
v bance, jak to udělala města v okolí,
po kterých jsme, přiznejme si, trochu
závistivě pokukovali. Naše cesta byla však
jiná. Počkali jsme na otevření možností
výhodného financování ze zdrojů EU
a s pečlivě připraveným projektem jsme
uspěli. Novou tvář tak dáme náměstí jen se
zlomkem vlastních peněz.
Rekonstrukce náměstí je jakousi třešničkou
na dortu, kterou vrcholí jedna etapa
v novodobé historii obnovy a rozvoje města.
Takže ještě trochu trpělivosti…
(J. Kolář)

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 12.1. 2009 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 15.1 2009 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 26.1. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 29.1. 2009
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.

Otevírací doba
SPORTBAR

Provozuje: Relax Krásná Lípa, p.o. , tel. na
rezervace: 773592230,
Po – Čt 12:00 - 20:00 hod
Pá - So 12:00 - 20:00 hod
Ne
12:00 – 20:00 hod

INFORMACE Z EKOPORADNY
Co se stromečkem po Vánocích?
Sváteční vánoční dny jsou sice za námi, ale
ozdobený stromeček je doma většinou ještě
nějaký čas během ledna připomíná. Nic však
netrvá věčně a se stromečkem se dříve či
později musíme rozloučit.
Kam potom s ním? Majitelé živých stromků
v květináči mají o tuto starost méně –
postupně
zvykají stromek na chladnější prostředí, až
ho během několika dní vysadí nebo dají
i s květináčem na zahradu. Vlastníci řezaných
vánočních stromků to už mají trochu složitější
– úklid opadaného jehličí při odstrojování
stromku není nic příjemného, ale pak je teprve
čeká vlastní likvidace stromečku. Obyvatelé
rodinných domků většinou suché stromky
bez problému spálí, to však nemohou udělat
obyvatelé panelákových sídlišť. Někteří z nich

si s tím hlavu příliš nelámou, a tak můžeme
v povánočních týdnech vidět v řadě měst
odhozené stromečky téměř kdekoliv. Ti,
kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí,
odkládají suché vánoční stromky k odpadovým
kontejnerům.
Co se s nimi děje třeba v Krásné Lípě potom?
Pracovníci technických služeb stromečky
odvážejí do deponie nad městským parkem,
kde je čeká seštěpkování a ve formě štěpků
další použití, např. pro zahradnické účely.
Když tedy odložíte suchý vánoční stromek
ke kontejnerům na směsný odpad, nejenže
nebude překážet někde na nevhodném místě
a kazit vzhled města, ale v podobě štěpků
může přispět k ještě hezčí zahradní úpravě
Krásné Lípy.
(r)

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA

Daruji hodným lidem stěně

– fenku (spojení německého ovčáka
a leonbergera).
Dle zvěrolékaře to bude krásné zvířátko,
které bude vhodné na zahradu.
Štěňátko bude očkované, odběr možný ke
konci února.
Telefon: 732 830 733

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

JOB PORADNA
Úterý 8:00 -10:00 - Středa 15:00 – 17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání
zaměstnání.
AMARI PORADNA
Úterý 13:30-17:30 - Středa 13:30-17:30
Poradenství při řešení sociálních problémů.
OBČANSKO PRÁVNÍ PORADNA
1. a 3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
Mimo uvedenou dobu odpovědi na písemné dotazy.
Poradenství při řešení právních otázek.
PŘÍSTUP NA INTERNET A K POČÍTAČI
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let
Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
AMARI KLUB
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Pro děti i jejich rodiny.
AGENTURA PONDĚLÍ
Pondělí 9:00 -16:00 - Středa 14:00 -17:00
Podporované zaměstnávání pro klienty s různým
stupněm postižení.
ŠICÍ DÍLNA
Úterý 9:00 – 17:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

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.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Dotaz: Jsem jediný dědic. Jediným majetkem v dědickém řízení je právo k užívání
družstevního bytu. Notář požaduje, abych si zařídil ocenění bytu realitní kanceláří nebo
znaleckým odhadem - chce cenu tržní.
Podle mého názoru není nutné cokoli oceňovat - byt vlastní stavební bytové družstvo a já se
s nikým o dědictví vypořádávat nebudu. Jak je to?
Odpověď:
Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení dědictví. Pro vyřízení dědictví si
notáře nelze vybrat. Notáři je vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného
rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Řízení se zahajuje
zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Notář je povinen
zjistit hodnotu dědictví – nedělá to tedy „jenom“ pro zjištění výše jeho odměny, ale například
i pro zjištění základu daně dědické (i když v případě tazatele je dědictví osvobozeno od daně
dědické), ale (a zejména) proto, aby následně mohl dědic prokázat, jakou hodnotu majetku
nabyl.
V daném případě se zjišťuje cena výše družstevního podílu a cena práva užívání družstevního
bytu, protože to je předmětem dědictví. Neoceňuje se tedy hodnota bytu, ale hodnota práva
jeho užívání – za kolik peněz by toto právo bylo převoditelné.
Význam ocenění dědictví má dopad na dědice, zejména v daňové oblasti. Dnes se již v prvé
a druhé skupině (tedy při dědění mezi přímými příbuznými) nehradí dědická daň. Ale je
třeba určit, za jakou cenu dědic své dědictví nabyl, pro účely možného dalšího nakládání
s takovým majetkem.
Pokud v dědictví nabudete právo na užívání družstevního bytu za cenu 100 tis. Kč a prodáte
jej (to právo na užívání) do pěti let za jeden milion, zdaníte rozdíl – tedy 900 tis. Kč daní
z příjmů. Po pěti letech je tento příjem osvobozen (anebo po dvou letech, pokud v bytě
skutečně bydlíte) .
Pokud však v dědictví nabudete právo na užívání družstevního bytu za cenu 1 000 tis. Kč
(= milion) a prodáte jej (to právo na užívání) do pěti let za jeden milion, nezdaníte daní
z příjmů vůbec nic. Po pěti letech je tento příjem osvobozen.
Daň z převodu nemovitostí se u dědictví neplatí, u prodeje se platí z ceny zjištěné znaleckým
posudkem, nebo z ceny prodejní, podle toho, která je vyšší.
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Nabídka zajímavé
pracovní příležitosti
Město Krásná Lípa vyhlásilo výběrové řízení
na uvolněné místo ředitele příspěvkové
organizace Relax Krásná Lípa. Relax Krásná
Lípa, p. o. v současné době provozuje
krásnolipský Dům volného času – Továrnu,
sportovní areál ČŠ a restauraci Sportbar.
Uzávěrka výběrového řízení je 23. ledna 2009.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

zastoupené tajemníkem Městského
úřadu Krásná Lípa vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

- na pracovní pozici – ředitel(ka) příspěvkové
organizace Relax Krásná Lípa
Tato funkce bude zařazena do 9. platové třídy
v souladu se zněním zákona č. 143/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Nástup do pracovního
poměru k 1. 4. 2009 nebo dle dohody.
Požadavky:
■ VŠ nebo ÚS vzdělání nejlépe ekonomické,
popř. se zaměřením na obchod a cestovní
ruch
■ praxe minimálně 3 roky v řízení středně velkého
pracovního kolektivu (min.10 pracovníků)
■ praxe ve srovnatelné vedoucí funkci minimálně
2 roky
■ základní orientace v účetnictví a finančním
řízení
■ dobré komunikativní a organizační schopnosti,
samostatné rozhodování
■ občanství ČR, trestní bezúhonnost
■ znalost práce na PC (Word, Excel)
■ řidičský průkaz skupiny B
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí
obsahovat tyto náležitosti:
■ jméno, příjmení, titul uchazeče
■ datum a místo narození uchazeče
■ státní příslušnost uchazeče
■ místo trvalého pobytu uchazeče
■ číslo občanského průkazu
■ kontaktní telefonní číslo
■ 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
■ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
■ motivační dopis
Nabízíme:
■ zajímavou práci v moderní a rozvíjející se
společnosti
■ odpovídající platové ohodnocení
■ možnost seberealizace
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené
obálce s označením : „Výběrové řízení – ředitel
Relax Krásná Lípa - neotvírat“ do 23. 1. 2009
osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa, nebo
doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa,
k rukám tajemníka MěÚ, Masarykova 6, 407 46
KRÁSNÁ LÍPA .

K 1.1.2009 KONČÍ
POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍ
INZERCE VE VIKÝŘI
Z důvodu novely zákona o DPH nebudeme s
účinností od 1.1.2009 poskytovat zájemcům
prostor pro inzerci.
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Děti dětem ve škole
Formou her a zpracováním společného
díla, které prezentovalo jejich tajné místo
v Krásné Lípě nebo jejím okolí, se počátkem
prosince vzájemně poznávaly partnerské třídy
krásnolipské základní školy (9.+5., 8.+4, 7.+3.,
6.+2.třídy). Díla, která jednotlivé třídy vyrobily,
budou vystavena ve škole.

Páťáci deváťákům, devátáci
páťákům

V prosinci jsme s naší partnerskou třídou
strávili 3 hodiny. Hráli jsme různé seznamovací
hry a vymysleli příběh o Bukovském hradě
- to je naše tajné místo, které jsme měli za
úkol vymyslet už v září. Od deváťáků jsme
dostali čokoládové figurky. Potom jsme na
velký podklad vyrobili bukovskou zříceninu,
na kterou jsme obtiskli různé části svého
těla, k nim napsali nějaké srandovní jméno
a nakonec jsme si vzájemně vyrobili vlajky. My
deváťákům a oni zase nám. Obě vlajky jsme
nakonec zapíchli do našeho hradu a bylo to
hotovo. Nakonec jsme se rozloučili a doufám,
že to příští setkání bude zase tak fajn, jako
bylo tohle.
(Nikola Mullerová 5.B)

Výběrové řízení na
veřejnou zakázku
Město Krásná Lípa vypsalo výběrové řízení
na veřejnou zakázku Regenerace Křinického
náměstí v Krásné Lípě - Centrum Českého
Švýcarska II.
Podrobnější informace jsou uveřejněny na
centrální adrese (v systému www.isvzus.
cz) a zadávací dokumentaci může zájemce
získat v podatelně Městského úřadu Krásná
Lípa v pracovní dny a na tel. č. 412 354 820,
podatelna@krasnalipa.cz.

Nový informační web
Krasnolipsko.cz
Na adrese www.krasnolipsko.cz naleznete
nový web určený k rychlému předávání
informací o dění v Krásné Lípě a okolí. Na
webu jsou publikovány především informace
o akcích, stručné novinky a odkazy na články
na zpravodajských serverech. Záměru
zjednodušit a zrychlit výměnu informací
odpovídá jednoduchý design (aktuálně
laděný do pochmurných podzimně-zimních
barev). Informace publikované na webu
můžete snadno sledovat pomocí e-mailu, RSS
čtečky či Twitteru. Po přihlášení k odběru zpráv
není nutné chodit za informacemi, jelikož ony
budou chodit za Vámi. Pokud byste narazili na
nějaký problém nebo chtěli zveřejnit novou
informaci, tak mne neváhejte kontaktovat na
e-mailu antonin@slejska.eu.

Na sníh nasadili
veškerou techniku
Místo hrátek na sněhu
stříleli z praku
I bez sněhu a ledu se dá v zimě užít spousta
legrace. Třicítka dětí z ústeckého Brontosauru,
která tradičně před vánočními svátky přijíždí
do Krásné Lípy na takzvanou vánoční
víkendovku sice plánovala hrátky na sněhu,
ale poradila si i bez něj. Místo sáněk děti
vytáhly praky a uspořádaly vánoční prakyjádu.
Střílelo se do vodou naplněných pet láhví a ti
nejlepší získali titul vánočního práčete - ještě
roku 2008.
(vik)

Tři traktory, malotraktor a multikáru využívají
Technické služby Krásné Lípy při zimní údržbě
svých komunikací. V posledních dnech, kdy
i do Krásné Lípy konečně dorazila zima, je
veškerá technika v plné pohotovosti a díky
tomu jsou místní komunikace i chodníky ve
městě sjízdné.
(r)

UPOZORNĚNÍ

Pověření členové MO Českého rybářského
svazu provádějí průběžně na rybnících, které
obhospodařují průběžné prosekávání ledu.
Při této činnosti vznikají v ledové ploše otvory
v rozsahu několika metrů čtverečních. Při
trvajících mrazech jsou tyto otvory podle
potřeby obnovovány. Tato činnost je v souladu
se zákonem a slouží k ochraně ryb a ostatních
organismů v zimním období.
V období trvalých mrazů hladina vody
v otvorech opět zamrzne a pokryje se ledovým
povlakem, který je nesrovnatelně tenčí, než
ostatní ledová pokrývka. Při vstupu na tento
tenký led hrozí bezprostřední nebezpečí
proboření a následné utonutí. Vysekané otvory
jsou sice označeny (zpravidla větvemi), ale
označení může zlikvidovat nějaký přírodní vliv,
většinou silný vítr, nebo vánice, mnohem častěji
ale všetečný a nenechavý člověk. Nepodceňujte
proto toto nebezpečí. Žádáme hlavně rodiče,
aby nedovolili svým dětem na zamrzlé vodní
plochy vůbec vstupovat.
(Za výbor MO ČRS Krásná Lípa Vladislav
Vencko)

SÍDLO BERUŠKA:

podkroví Školní družiny Základní školy
v Krásné Lípě.
telefon: 607 852 620, www.mcberuska.
wz.cz
Každé úterý 9 – 12 hodin (v úterý je program
vhodný pro děti ve věku 1,5 – 4 roky)
V zimě každou středu 16 - 18 hodin (ve
středu je odpočinkový program pro celé
rodiny)
Každý pátek
9 – 11 hodin (v pátek je
program vhodný pro děti ve věku do 1,5
roku)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 42. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 04.12.2008
I. Hlavní program
Závěry z 13. zasedání ZM
Usnesení RM č. 42 - 01
RM projednala průběh a výsledky 13. zasedání ZM a ukládá:
a) Ing. Jiřímu Rousovi:
- zajistit realizaci výběrového řízení na výběr dodavatele
na akci - Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě Centrum Českého Švýcarska II
- řešit znepokojení občanů nad tím, že Mánesovou ulicí
projíždějí těžké kamiony cestou zákaz vjezdu.
b) Dagmar Mrázové vybrat peněžní ústav na financování
podílu dotace do doby proplacení části od poskytovatele
dotace po ukončení stavby resp. projektu.
c) Ing. Zbyňku Linhartovi zajistit dokončení akce Udržitelné využívání zdrojů v Základní škole v Krásné
Lípě.
Smlouva se SFŽP ČR - dotace na ZŠ
Usnesení RM č. 42 - 02
RM schvaluje smlouvu se SFŽP ČR o podpoře z operačního
programu Životní prostředí na akci Udržitelné využívání
zdrojů v Základní škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát a využitím obnovitelných zdrojů energie.
Zadání změny č. 1 ÚPNSÚ
Usnesení RM č. 42 - 03
RM doporučuje ZM schválit zadání změny č. 1 ÚPNSÚ, dle
předloženého návrhu.
Zadávací dokumentace - Revitalizace Křinického
náměstí
Usnesení RM č. 42 - 04
RM schvaluje Zadávací dokumentaci a podmínky pro
výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky Revitalizace Křinického náměstí v Krásné Lípě.
II. Došlá pošta
Elektrárna
Usnesení RM č. 42 - 05
RM bere na vědomí stav projednávání jednotlivých řízení
ve věci snahy vytvořit výrobnu elektrické energie ve
výtopně v Mánesově ulici.
RM bere na vědomí nařízení MěÚ Rumburk na odstranění
nepovoleně položených vysokonapěťových kabelů
v Mánesově ulici.
RM schvaluje zaslání dopisu Krajskému úřadu Ústeckého
kraje ve věci odvolání firmy KOMAXO, s. r. o., Kolín proti
zákazu instalace parního stroje v prostorách výtopny.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 42 - 06
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2746/4 část dle předloženého návrhu, k. ú. Krásná
Lípa;
p. p. č. 159/1 část dle předloženého návrhu, k. ú. Krásná
Lípa;
p. p. č. 2746/5 část dle předloženého návrhu, k. ú. Krásná
Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 42 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 3052/1
o výměře 293, k. ú. Krásná Lípa (nově vzniklá p. p. č. 3052/4)
za účelem zřízení zahrady Jaroslavu a Janě Votápkovým,
Krásná Lípa, Kyjovská 1133/24 za podmínky současného
odkoupení části p. p. č. 2746/5, části p. p. č. 159/1 a části
p. p. č. 2746/4, vše k. ú. Krásná Lípa výjimečně za cenu 20
Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 42 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 330/2 o výměře
197 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Evě a Pavlu Ruthovým, Varnsdorf, Zhořelecká 367 za
cenu 5 910 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude realizovám současně s prodejem p. p. č. 343/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 42 - 09
RM doporučuje ZM pozastavit prodej p. p. č. 300/2
o výměře 731 m2, p. p. č. 301 o výměře 454 m2 a p. p. č.
302 o výměře 104 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za
účelem zřízení zahrady Miroslavu a Janě Faflákovým,
Krásná Lípa, Kyjov 3 do doby vyjasnění užívání dalších
pozemků v oblasti Kyjova.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 42 - 10
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 64/2 o výměře
102 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janě
Rackové, Krásná Lípa, Kyjovská 330 a Josefu Rackovi,
Česká Lípa, Mánesova 190 za cenu 3 570 Kč (nad základní výměru 3 570 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 42 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1915/1
o výměře 402 m2 a st. p. č. 677/15 o výměřče 39 m2, vše k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Zuzaně a Liboru
Půstovým, Praha 4, V Jezírkách 1540/6 za cenu 35 075 Kč
(nad základní výměru 33 075 Kč, porosty 2 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 42 - 12
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 203/1 o výměře
4958 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Tomáši
a Šárce Panenkovým, Krásná Lípa, Vlčí Hora 7 za cenu

163 740 Kč (nad základní výměru 148 740 Kč, porosty
15 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej pozemků - snížení kupní ceny
Usnesení RM č. 42 - 13
RM projednala žádost Jiřího a Dagmar Vajdíkových, Krásná Lípa, Kyjovská 20 o snížení kupní ceny p. p. č. 168/4, ,
st. p. č. 145, p. p. č. 168/2 a p. p. č.168/1, vše k. ú. Krásná
Lípa a doporučuje ZM schválit prodej výše uvedených
pozemků za cenu 100 110 Kč.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 42 - 14
RM doporučuje ZM schválit opravu usnesení ZM č.
9-47/2008 ze dne 27. 3. 2008, kterou se mění výměra
p. p. č. 3077/2 z 1 325 m2 na 1 327 m2 a výměra p. p. č.
3077/4 z 292 na 269 m2 z důvodu nového geometrického
plánu. Na základě toho se mění cena pozemů z 98 400 Kč
na 97 350 Kč.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 42 - 15
RM schvaluje dodatky ke smlouvám o nájmu pozemků,
kterými se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2013. č. smlouvy; nájemce;
99/23/70/001, Jiří Beránek, Krásná Lípa, Klášterského
1;1998/23/70/067, Miroslav Bárta, Krásná Lípa, Varnsdorfská 18;
2004/23/15-119, Petr Dastych, Krásná Lípa, Komenského
11; 2002/23/15-040, Petr Dastych, Krásná Lípa, Komenského 11; 99/23/17-031, Jaroslava Jäckelová, Krásná Lípa,
Havlíčkova 28;
98/23/70/068, Věra Stranka, Böblingen, Nürtinger Str. 110;
99/23/70/007, Jindřiška Malinová, Krásná Lípa, Smetanova
4; 99/23/70/011, Zdeněk Nekovář, Krásná Lípa, Rumburská 12; 99/23/17-035, Zdeněk Podhorský, Dolní Poustevna 139; 99/23/70/014, Josef Rojer, Krásná Lípa, Krásný Buk
54; 99/23/70/024, Květoslava Schlossbauerová, Krásná
Lípa, Nemocniční 12a; 99/23/70/005, Renata Sochůrková,
Krupka, Angreštový sad 338; 99/23/17-017, Miroslav
Vavřín, Krásná Lípa, Havlíčkova 30; 2004/23/15-119, Helena Vojtěchovská, Praha 8, Kůrkova 10/12; 99/23/70/022,
Jitka Zdařilová, Krásná Lípa, Nemocniční 16; 99/23/70/018,
Marie Vaňková, Praha 4, Bojanovická 2711; 98/23/70/080,
Jaroslav Mirka, Krásná Lípa, Studánecká 19; 98/23/70/081,
Petr Derner, Krásná Lípa, Klášterského 2a; 99/23/17-36,
Jiří Brabec, Varnsdorf, Lesní 1969; 99/23/70/019, Irena Sudová, Krásná Lípa, Kyjovská 19.
III. Různé
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 42 - 16
RM doporučuje ZM zrušit prodej p. p. č. 580/1 a p. p. č.
580/2, vše k. ú. Krásná Lípa, dle usnesení ZM č. 09-23/2004
ze dne 19.02.2004 z důvodu nesplnění podmínek.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 42 - 17
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
st. p. č. 219/1 o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 218 o výměře 990 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 315/1 o výměře 367 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 317/2 o výměře 212 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 1030 o výměře 46 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3160 o výměře 283 m2, k. ú. Krásná Lípa
Převod pozemku od PF ČR
Usnesení RM č. 42 - 18
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části
p. p. č. 1749/1 (nově vzniklá p. p. č. 1749/12) o výměře 6
m2 a p. p. č. 2433/5 o výměře 174 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa od PF ČR.
Byty
Usnesení RM č. 42 - 19
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 27,
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa a jeho budoucí prodej.
Byt je I. kategorie o velikosti 1 + 1 (cca 32m2). Před podpisem nájemní a budoucí kupní smlouvy žadatel uhradí
kauci ve výši 23 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 42 - 20
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa (Vše za 39) Martině
Stráníkové, Školní 1253/1, Rumburk za účelem zřízení
prodejny dětského ošacení.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní
náklady.
Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 42 - 21
RM schvaluje dodatek č. 9 k pojistné smlouvě 772 023728 0
společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., v předloženém
znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - ředitel
Usnesení RM č. 42 - 22
RM jmenuje Hanu Volfovou do funkce ředitelky
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa na dobu
určitou do 30. 4.2009.
RM schvaluje dohodu o změně pracovní smlouvy
mezi p. o. Kostka Krásná Lípa a Hanou Volfovou, dle
předloženého návrhu.
RM schvaluje mzdový výměr Haně Volfové, ředitelce p. o.
Kostka Krásná Lípa, dle upraveného návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočtové opatření
Usnesení RM č. 42 - 23

RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření p. o.
Kostka Krásná Lípa pro rok 2008, dle předloženého
návrhu.
Hlavní zásady p. o. Kostka Krásná Lípa
Usnesení RM č. 42 - 24
RM doporučuje ZM schválit Hlavní zásady hospodaření
p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 42 - 25
RM doporučuje ZM schválit rozpočet p. o. Kostka Krásná
Lípa pro rok 2009, dle předloženého návrhu.
RM doporučuje ZM schválit příspěvek pro rok 2009 p. o.
Kostka Krásná Lípa ve výši 200 000 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - rezervní fond
Usnesení RM č. 42 - 26
RM doporučuje ZM schválit žádost p. o. Kostka Krásná
Lípa na využití finančních prostředků z rezervního fondu
do maximální výše zůstatku rezervního fondu v roce 2009
na financování rozvoje organizace a provozních výdajů
roku 2009.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - vnitřní předpisy
Usnesení RM č. 42 - 27
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa
tyto vnitřní předpisy:
a) organizační řád
b) provozní řád
c) pracovní řád
d) pokladní služba
e) používání motorových vozidel, zajištění provozu dopravy, , poskytování a účtování cestovních náhrad, dle
předložených návrhů.
Rozpočet příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa
na rok 2009
Usnesení RM č. 42 - 28
RM doporučuje ZM schválit rozpočet příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa pro rok 2009 v předloženém znění.
RM doporučuje ZM schválit příspěvek na činnost
příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa pro rok 2009 ve
výši 2, 242 mil. Kč, přičemž výše příspěvku bude upravena
po prvním rozpočtovém opatření.
Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 42 - 29
RM bere na vědomí ukončení pracovního poměru Zuzany Fryčové, ředitelky p. o. Relax Krásná Lípa ke dni
31.12.2008.
RM pověřuje řízením p. o. Relax Krásná Lípa tajemníka
MěÚ Krásná Lípa Jana Koláře s účinností od 01.01.2009.
RM ukládá Janu Kolářovi vypsat výběrové řízení na pozici
ředitel p. o. Relax Krásná Lípa.
Obnova zeleně - zadávací dokumentace
Usnesení RM č. 42 - 30
RM projednala stav přípravy akce Obnova zeleně Posílení biodiverzity v sídelních biotopech města Krásná
Lípa (CZ.1.02/6.5.00/08.01690) a schvaluje zadávací dokumentaci a obchodní podmínky pro výběr dodavatele
akce v předloženém znění.
RM ukládá tajemníkovi MěÚ Janu Kolářovi zajistit
výběrové řízení na dodavatele akce.
Dopravní značení
Usnesení RM č. 42 - 31
RM schvaluje umístění svislého dopravního značení
v lokalitě Mánesova dle předloženého rozhodnutí MěÚ
Rumburk a vyjádření Dopravního inspektorátu Děčín.
RM ukládá místostarostce města Janě Gálové vyzvat firmu a místní řidiče kamionů k řešení problému stání nákladních automobilů v centru města Krásná Lípa (ničení
zařízení, zamezení údržby a úklidu sněhu atd.).
Svoz odpadů - dodatek ke smlouvě č. 8
Usnesení RM č. 42 - 32
RM schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě na zajištění
sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu
v předloženém znění.
Mimořádné odměny
Usnesení RM č. 42 - 33
RM schvaluje, na základě projednání činnosti
příspěvkových organizací města, mimořádnou odměnu
RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce Základní škola a Mateřská
škola, p. o.
Organizační řád MěÚ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 42 - 34
Rada města schvaluje organizační řád Městského úřadu
Krásná Lípa v předloženém znění.
Komunitní centrum - neuznatelné výdaje
Usnesení RM č. 42 - 35
RM svaluje neuznatelné výdaje projektu CIP EQUAL Komunitní centrum ČŠ ve výši 207 tis. Kč za období realizace
projektu 2005-2008 dle předloženého návrhu. RM bere
na vědomí informaci o průběhu kontroly závěrečných
zpráv ze strany MPSV ČR.
Sociální integrace
Usnesení RM č. 42 - 36
RM vzala na vědomí informace o omezených možnostech
financování programů sociální integrace a informace
o zastavení aktivit Agentury pro sociální začleňování
příslušníků romských lokalit. RM ukládá starostovi města
zaslat dopis odpovědným ministrům dle předloženého
návrhu.
Internet DPS I + II
Usnesení RM č. 42 - 37
RM schvaluje smlouvu o pronájmu a o umístění zařízení
datové sítě v objektu Nemocniční 1156/16 a Nemocniční
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1148/12, Krásná Lípa s firmou Výběžek.NET, s. r. o., Pražská
2952, Varnsdorf dle předloženého návrhu a následných
podmínkách:
- veškeré instalace budou před započením schvalovány
Karlem Homolkou, vedoucím odboru majetkového
a civilně správního,
- datová síť bude vedena ve stávajících chráničkách rozvodu STA.
Nastoupení náhradníka ZM
Usnesení RM č. 42 - 38
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu v zastupitelstvu města a nástup nového člena ZM co by náhradníka
z volební strany Strana zelených a to Ing. Josefa Chudoby
a ukládá starostovi města předat novému členovi ZM
příslušné osvědčení.
Zásady pro poskytování cest. náhr. členům ZM
Usnesení RM č. 42 - 39
RM doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva města, dle
předloženého návrhu.

Pravidla pro zadávání zakázek a výběr zhotovitele
Usnesení RM č. 42 - 40
RM ruší vnitřní pravidla pro zadávání zakázek a výběr
zhotovitele schválená usnesením RM č. 82-03 ze dne
30.05.2002 z hlediska rozdílných požadavků poskytovatelů
dotací na zadávání výběrových řízení.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu
domů na náměstí,
- výzva k zajištění a zjednání nápravy objektu bývalé
továrny č. p. 598, ul. Čelakovského, zaslaná firmě Zlonín
Development, s.r.o, Praha,
- žádost o řešení komínového tělesa v objektu Nemocniční
538/10 v bytě č. 2,
- žádost SÚS Ústeckého kraje s umístěním zařízení
staveniště po dobu průběhu rekonstrukce silnice
č. II/263 na pozemku p. č. 3098, Krásná Lípa,
- vyjádření JUDr. Evy Ruthové ke Smlouvě o náj-

mu pozemku č. 2004/23/15-118 ze dne 17.03.2004
(e-mail),
- žádost TJ Krásná Lípa oddíl kopané o proplacení energií,
- žádost Českého rybářského svazu o přidělení místa pro
vývěsní skříňku,
- usnesení ze zasedání SOT, ze dne 11.11.2008,
- statistika návštěvnosti městské knihovny za listopad,
- zpráva T-klubu o činnosti za měsíc listopad a plán akcí
na prosinec.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z mimořádné komise výstavby a životního
prostředí ze dne 18.11.2008,
- Zápis z 12. schůze kontrolního výboru ZM ze dne
27.11.2008,
- Zápis z 20. schůzky finančního výboru ZM ze dne
24.11.2008,
- Zápis č. 5/2008 z jednání komise zdravotně sociální ze
dne 11.11.2008.
Jana Gálová
Ing. Zbyněk Linhart

z 43. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18.12.2008
I. Hlavní program
Závěry z 14. zasedání ZM
Usnesení RM č. 43 - 01
RM projednala průběh a výsledky 14. zasedání ZM a ukládá:
a) Dagmar Mrázové zajistit realizaci ukončení ekonomických činností města Krásná Lípa k 31.12.2008.
b) Karlu Homolkovi zajistit přednostní nájem bytu pro
nájemníka z objektu Pražská 4 (Penzion).
c) Vladimíře Doškové
- zpracovat podklady ve věci budoucího prodeje p. p. č.
253/1, p. p. č. 256/1 a části p. p. č. 256/2, vše k. ú. Krásná Lípa.
- zjistit informaci o možnosti dokoupení softwaru programu Gramis ve věci evidence pozemků.
d) Karlu Marešovi zajistit objednání zastavovací studie
na rozdělení p. p. č. 2329/1 k. ú. Krásná Lípa pro výstavbu
rodinných domů.
Stavby v centru města v roce 2009
Usnesení RM č. 43 - 02
RM projednala předpokládanou realizaci staveb v centru
města a to:
a) regenerace Křinického náměstí,
b) rekonstrukce objektu Pražská 4 - penzion Českého
Švýcarska,
c) případné zahájení stavby Centrum Lípa - novostavba,
d) oprava krajské silnice - v centru města vč. podkladních
vrstev atp.
a jejich ovlivnění, koordinaci a celkový dopad na život ve
městě.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 43 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1893 část o výměře cca 220 m2. k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1890/3 část o výměře cca 300 m2, k. ú. Krásná Lípa;
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 43 - 04
RM doporučuje ZM schválit 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
za cenu 52 000 Kč (nad základní výměru 34 000 Kč, porosty 18 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 43 - 05
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
č. 2004/23/15-192, nájemce Tomáš Hejduk, Krásná
Lípa, Bendlova 9, kterým se prodlužuje doba nájmu do
31.12.2013.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 43 - 06
RM schvaluje dlouhodobý bezúplatný pronájem
p. p. č. 377/2 o výměře 220 m2, p. p. č. 378/2 o výměře
1570 m2, st. p. č. 281/2 o výměře 163 m2 a části st. p. č.
281/1 o výměře 130 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, Českému
Švýcarsku, o. p. s., Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10
za účelem výstavby naučného areálu.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 43 - 07
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 236, p. p. č. 317/2, st.
p. č. 1030, části st. p. č. 218 a části st. p. č. 315/1, vše k. ú.
Krásná Lípa za účelem realizace naučného areálu o. p. s.
České Švýcarsko, Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10
z důvodu schválení budoucího prodeje jinému zájemci.
Sdělení k pozemkům
Usnesení RM č. 43 - 08
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1749/10, p. p. č. 1749/11
a p. p. č. 1749/12, vše k. ú. Krásná Lípa z hlediska ÚP pro
potřeby PF ČR, dle předloženého návrhu.
Byty
Usnesení RM č. 43 - 09
RM schvaluje pronájem bytu č. 24, Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Simona Němcová, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa,
2. Ladislav Miko, Komenského 568/4, Krásná Lípa,
3. Jitka Teplá, Nemocniční 1056/19, Krásná Lípa.
Byt bude pronajat na dobu určitou 3 měsíce.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní
náklady.
Byty
Usnesení RM č. 43 - 10
RM schvaluje pronájem bytu č. 35, Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa Antonii Törökové, Mánesova 294/24, Krásná
Lípa.

Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní
náklady.
Byty
Usnesení RM č. 43 - 11
RM schvaluje zápočet investic, vynaložených do rekonstrukce bytu č. 1, Školní 558/10, Krásná Lípa s nájemným
za byt ve výši 9 674 Kč Vladimíru Myslivcovi, Školní 558/10,
Krásná Lípa, dle předložených dokladů.
Byty
Usnesení RM č. 43 - 12
RM schvaluje zápočet investic, vynaložených do rekonstrukce bytu č. 3, Křinické nám. 248/1, Krásná Lípa s nájemným za byt ve výši 17 000 Kč Evě Matysové, Křinické nám.
255/5, Krásná Lípa, dle předložených dokladů.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 43 - 13
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytové prostory
č. 1 v přízemí objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 43 - 14
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené
Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 na
nebytové prostory v objektu Masarykova 993/2, Krásná
Lípa dle předloženého návrhu.
III. Různé
Byty
Usnesení RM č. 43 - 15
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 22,
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 1 + 1 (cca 30 m2).
Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 43 - 16
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
2007/25/17- 420 uzavřené s Ing. Janem Chroustem,
Nemocniční 1092/2A, Krásná Lípa. Dodatkem se nájemní
smlouva prodlouží o 1 rok.
Směrnice č. 9
Usnesení RM č. 43 - 17
RM schvaluje změnu směrnice č. 9 pro evidenci, účtování
a oceňování zásob města Krásná Lípa s účinností od
01.01.2009 dle předloženého návrhu.
Komisní prodej
Usnesení RM č. 43 - 18
RM schvaluje výpověď smlouvy o komisním prodeji č.
2002/49/12-068 vč. dodatku č. 1 uzavřené mezi městem
Krásná Lípa a České Švýcarsko, o. p. s. Krásná Lípa dohodou k 31.12.2008.
Bezúplatný převod
Usnesení RM č. 43 - 19
RM schvaluje bezúplatný převod propagačních materiálů
mezi městem Krásná Lípa a o.p.s. České Švýcarsko, dle
předloženého návrhu.
Smlouva na realizaci změny č. 1 ÚPSÚ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 43 - 20
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Krásná Lípa
a firmou SAUL s. r. o. IČ 43224229, U Domoviny 491/1,
460 01 Liberec na pořízení změny č. 1 ÚPNSÚ Krásná
Lípa.
Projednání PD Lípa Centrum
Usnesení RM č. 43 - 21
RM projednala návrh projektové dokumentace na
výstavbu komplexu budov Lípa Centrum. RM souhlasí
s předloženou dokumentací pro územní řízení a dále
a souhlasí s vydáním souhlasu na přeložky a přípojky
podzemních sítí, s udělením výjimky z OTP a s projednáním ve zjednodušeném územním řízení.
Záměr vzniku nové herny
Usnesení RM č. 43 - 22
RM nesouhlasí se záměrem majitelů domu č. p. 431/14
Křinické náměstí vybudovat v domě hernu.
Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 43 - 23
RM projednala provoz Sportovního areálu a Továrny a bere
na vědomí informace o administrativních a finančních
záležitostech příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - vnitřní předpisy
Usnesení RM č. 43 - 24
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa
vnitřní předpis - řídící kontrola.
Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 43 - 25

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
nadačního příspěvku č. OH 58/08 mezi městem Krásná
Lípa a Nadací ČEZ, Seifertova 55/570, Praha 3. (Oranžové
hřiště).
Oranžové hřiště
Usnesení RM č. 43 - 26
RM bere na vědomí částečné předání stavby Oranžové
hřiště bez dokončených zemních prací a nátěrů dvou
prvků a schvaluje pozastávku částky 60 000 Kč a zálohu
na případné smluvní pokuty ve výši 384 750 Kč a jejich
dořešení s tím, že závěrečné vyúčtování bude provedeno
po předání díla bez vad a nedodělků.
Nastoupení náhradníka ZM
Usnesení RM č. 43 - 27
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu v zastupitelstvu města a nástup nového člena ZM co by náhradníka z volební strany Sdružení 2006 a to Petra Semelku
a ukládá starostovi města předat novému členovi ZM
příslušné osvědčení.
Odvolání z komise RM
Usnesení RM č. 43 - 28
RM odvolává z kulturní komise na vlastní žádost Drahuši
Arnoldovou a Danu Štěrbovou.
Jmenování do komise RM
Usnesení RM č. 43 - 29
RM jmenuje do kulturní komise Věru Povolnou a Zdeňku
Churáčkovou.
Obřady
Usnesení RM č. 43 - 30
RM schvaluje za svatební obřad a obřad vítání občánků
provedný v roce 2009 vyplácet oddávajícímu a matrikářce
za jeden obřad každému 200 Kč.
RM schvaluje vyplácet v roce 2009 za úpravu zevnějšku
za jeden obřadní den pro oddávajícího a matrikářku
každému po předložení účtu maximálně 160 Kč.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 43 - 31
RM schvaluje program kina, plán akcí v KD a ve městě na
leden 2009, dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 43 - 32
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc
listopad 2008 předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
Komise pro VŘ
Usnesení RM č. 43 - 33
RM schvaluje jmenování komise pro výběrová řízení
na zakázku Regenerace Křinického náměstí a Posílení
biodiverzity v sídelních oblastech (Obnova zeleně), dle
přílohy.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Rozhodnutí MěÚ Rumburk ve věci nepovolení výjimky
firmě Komaxo, s.r.o., Kolín z místní a přechodné úpravy
týkající se ustanovení dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů,
- Rozhodnutí MŽP ve věci zamítnutí odvolání společnosti
VAMA, s.r.o., Děčín proti uložené pokutě za nepovolení
kácení dřevin při pokládce vysokonapěťových kabelů
v Mánesově ulici,
- Žádost firmy RenPower CZ o souhlas obce s umístěním
zařízení na měření rychlosti a směru větru,
- Dopis z Úřadu vlády ČR ve věci fungování agentury
v Krásné Lípě,
- Stížnost zaslaná na Okresní sdružení ČSTV na poničení
fotbalového hřiště,
- Výběrové řízení na pracovní pozici - ředitelka p. o. Relax
Krásná Lípa,
- Zápis z jednání SOT ze dne 25.11.208,
- Zápis a usnesení z jednání SPRŠ ze dne 21.11.208,
- PF 2009 Krásná Lípa.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne
02.12.2008,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne
01.12.2008,
- Zápis č. 6/2008 z jednání komise zdravotně sociální ze
dne 09.12.2008,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 02.12.2008,
- Zápis z 21. schůzky finančního výboru ze dne 15.12.208.
Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart
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POZVÁNKY POZVÁNKY
Naučte se vyrábět
pomerančový džus

Výrobu domácího pomerančového džusu
si můžete zkusit v pondělí 12. ledna 2009
od 17:00 do 19:00 v Komunitním centru.
Pod vedením paní Ivany Caklové si uděláte
společně džus, který na místě ochutnáte.
Každý účastník si odnese domů recept
a vzorek. Poplatek 30,-Kč.

Galerie Továrna - atraktivní
výstavy i v roce 2009

TFNJ!EFTJHO

JAZYKOVÝ KURZ ROMŠTINY
Kostka Krásná Lípa p.o. a CEDR o.s. si Vás
od úterý 13. ledna 2009 dovolují pozvat na
základní kurz romštiny.

I v příštím roce najdou nejen obyvatelé města,
ale i návštěvníci a turisté, řadu zajímavých
výstav v galerii Továrna. První polovinu roku
dramaturgicky zajišťuje České Švýcarsko,
o. p. s., která připravovala zatím všechny
uskutečněné výstavy, s výjimkou výstavy
Klubu českých turistů. Nutno podotknout, že
vždy na vysoké úrovni a s výbornými ohlasy
návštěvníků.
Až do konce ledna tak v této galerii můžete
vidět fotografie účastníků fotografických
workshopů s Václavem Sojkou. Tuto výstavu
pak v únoru vystřídají portréty lidí a zvířat
Martina Pluhaře z jeho cest po Brazílii, Africe,
Jižní Americe a jihovýchodní Asii. Zajímavá
zcela jistě bude i výstava Jana Buriana, který
ve svých barevných fotografiích představí
„portréty“ kanálů z cest o Evropě.

Slavnostní poutní mše
v bazilice ve Filipově

JAZYKOVÝ KURZ
ROMŠTINY
Kurz se uskuteĆní ve dnech:

úterý 13. 1. 2009, od 16 do 17 hod.
úterý 20. 1. 2009, od 16 do 17 hod.
úterý 27. 1. 2009, od 16 do 17 hod.
úterý 3. 2. 2009, od 16 do 17 hod.
úterý 10. 2. 2009, od 16 do 17 hod.
úterý 17. 2. 2009, od 16 do 17 hod.
úterý 24. 2. 2009, od 16 do 17 hod.
V kurzu se nauĆíte základy romštiny, vĆetnĕ ustálených frází. Získáte slovní
zásobu cca o 200 slovech a nauĆíte se jejich výslovnost. Zjistíte z kterého
jazyka romština vznikla a jakým vývojem prošla.
Romštinu budou vyuĆovat rodilé mluvĆí:
sleĆna Marcela Surmajová a paní Monika Hejduková

Poplatek za kurz: 100,- KĆ
Pĥihlásit se mĭžete:

v komunitním centru (bývalý Dĭm služeb v Krásné Lípĕ, Masarykova 1094/4, 1. patro)
x na email: rebicek@krasnalipa.cz
x pĥed zahájením kurzu 13. 1. 2009 od 15.30 hod. v komunitním centru
x

Tel: +420 412 354 846, +420 412 354 849
e-mail: rebicek@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz/kccs

Tříkrálová sbírka 2009
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České
republiky po celé naší republice. Je obnovením
tradice a připomenutím dávného putování tří
mudrců, kteří se chtěli poklonit před novým
spasitelem a předat mu své dary.
Již devátým rokem bude Farní charita
Rumburk pořádat ve dnech 9. a 10. ledna
2009 v Rumburku, Jiříkově a blízkém okolí
Tříkrálovou sbírku. Při této příležitosti si Vás
také dovolujeme pozvat na koncert, který
se bude konat 9.ledna od 16:30 v kostele sv.
Bartoloměje, kde vystoupí Dětské pěvecké
sbory „Zvoneček“, „Tyršovské zvonky“ ze ZŠ
Tyršova Rumburk a „Šenováček“ při městě
Velký Šenov se svými písněmi a koledami.

Zimní táboření.
Na dny 9. – 11. ledna 2009 krásnolipští turisté
připravují tradiční zimní táboření pod Vlčí
horou. Tábořit se bude za čajovnou Nobilis
Tilia ve Vlčí Hoře, prezentace účastníků je
od 16:00. Více informací získáte u p. Pavlíka
a Hiekeho.

Římskokatolická církev zve všechny lidi dobré
vůle na slavnostní poutní mši do baziliky Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. „Je to
výroční den zázračného uzdravení Magdalény
Kade. Není samozřejmě nic jednoduchého
vstávat do zimy uprostřed noci, ale kdo to
neprožil, nemůže soudit,“ řekl P. Jozef Kujan ze
salesiánské komunity, která spravuje farnosti
v Rumburku, Jiříkově a okolí. Slavnostní mše
v bazilice ve Filipově začne v úterý 13. ledna
2009 ve 4:00. Hlavním celebrantem bude
Mons. Jan Bažant a poprvé se tak s novým
litoměřickým biskupem budou moci setkat
věřící ze Šluknovského výběžku.

Novoroční fotoworkshop
s Václavem Sojkou
Na další z řady úspěšných fotoworshopů
s Václavem Sojkou, tentokrát na téma Zima
v Českém Švýcarsku, si Vás dovoluje pozvat
České Švýcarsko o.p.s.
Lednový termín 16.1. – 18.1. 2009 má stále ještě
volná místa. Současně si můžete prohlédnout
aktualizované stránky fotoworkshopu (http://
www.ceskesvycarsko.cz/ops/fotoworkshop/)
s nabídkou termínů a témat na rok 2009.

Filmová škola PŘED
KAMEROU
K
ZA KAMEROU
aneb Jak se dělá film
Využíváte videokameru pro svoji práci či máte
natáčení jako koníčka a toužíte se s ní naučit
lépe zacházet? Chcete vědět, jak si natáčení
zorganizovat, jak natočit hezké a kvalitní
záběry, jak sestříhat snímek tak, aby upoutal?
Pak právě pro Vás České Švýcarsko o.p.s.
připravila netradiční workshop, který se
uskuteční 24. ledna v domě ČŠ. Workshop
je určen žákům i pedagogům jako vhodná
alternativa mediální výchovy, ale i amatérským
filmařům, zájemcům o studium na FAMU,
a také těm, kteří si chtějí udělat dobrou
prezentaci, kdo videokameru využívají při své
práci, ale i těm, kteří by si rádi natočili svůj
spot, nebo si třeba jen přivezli pěkné video
z dovolené. Více informací o něm získáte na
www.ceskesvycarsko.cz

Poznej historii svého kraje
Poz
Ve středu 14. ledna se v Domečku Na Kopečku
v Rumburku můžete dozvědět mnoho
zajímavého o historii Kapucínského kláštera
v Rumburku (1683-1950). Klára Mágrová
se společně s Vámi ohlédne za stavebním
vývojem barokního kláštera, osudy jeho
obyvatel a okolnostmi jeho násilného zrušení
v roce 1950.

Vy
Vytvoř
narozeninové logo
národního parku a vyhraj
ná
zajímavou cenu
V roce 2010 oslaví Národní park České
Švýcarsko své desáté narozeniny. K tomuto
významnému výročí bude uspořádáno několik
velmi zajímavých akcí: dětský den, přednášky,
besedy, exkurze a další.
A aby všichni hned poznali, že jde o akci
věnovanou desátým narozeninám našeho
národního parku, vyhlašuje Správa Národního
parku České Švýcarsko soutěž o LOGO
k desátým narozeninám NP České Švýcarsko.
LOGO nakresli velké alespoň 10x10 cm na
bílý papír.
Uzávěrka soutěže bude 30. dubna 2009.
Logo na papíře nepřehýbej, vlož ho do obálky
a pošli na adresu: Správa NP ČŠ, Pražská
52, 407 46 Krásná Lípa (na obálku napiš
„narozeninové logo“). Logo můžeš poslat
i elektronicky na mail j.juda@npcs.cz.
Více informací na webu www.npcs.cz nebo
čísle 737 276 863.
Cena pro vítěze:
Tvoje logo bude použito na všech materiálech
vydaných k těmto narozeninám a navíc získáš
hodnotný balík zajímavých věcí.

V Horním Podluží i na
Jedlové se lyžuje
Oba lyžařské areály, v Horním Podluží
i na Jedlové, jsou již v provozu. V Horním
Podluží leží 40 cm technického i přírodního
sněhu. Lyžaři zde mohou využívat dva vleky
- dvoukotvový i menší pomu. Menší děti si
zase mohou bezpečně zalyžovat v dětském
areálu, kde mají k dispozici malý dětský vlek
a dětské lano. Kromě toho se tu dětem věnují
zkušení lyžařští instruktoři z lyžařské školy
TimSki. Své služby v areálu nabízí i půjčovna
lyží a díky večernímu osvětlení se tu lyžuje až
do pozdních večerních hodin.
V lyžařském areálu na Jedlové leží 25 cm
přírodního sněhu, Mezičky jsou stále ještě
mimo provoz.
(vik)
Horní Podluží
Po – Pá 10:00 – 20:00
So – Ne 9:00 – 20:00
Jedlová denně
9:00 – 16:00

8. ledna 2009
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1. ROČNÍK BADMINTONOVÉHO TURNAJE
To, že Základní škola v Krásné Lípě je škola
činorodá, ve které se neustále něco děje, ví
skoro každý. A protože letos vyšly svátky na
krásné dva týdny, rozhodly jsme se pro učitele
v pondělí 29. prosince uspořádat vánoční
turnaj v badmintonu. S nadšením jsme
zorganizovaly vše potřebné k uskutečnění
historicky prvního badmintonového turnaje.
Smutnou pravdou pro nás však bylo, že se
k zápasům dostavilo dohromady pouze sedm
učitelů, včetně paní ředitelky Ivany Preyové
a její zástupkyně Evy Salovové. A protože
nás bylo tak málo, mohl změřit své síly každý
s každým. Hrálo se do jednadvaceti a mnohdy

byly výsledky těsné doslova o prsa. Všichni
zúčastnění zaslouží obrovskou pochvalu za to,
s jakým nasazením se pustili do hry.
No a takhle to nakonec všechno dopadlo:
1. místo – Drahuše Lehoczká
2. místo – Dáša Koubská
3. místo – Kuba Melichar
4. místo – Ivana Preyová a Majka Alferyová
5. místo – Eva Salovová
6. místo – Pavla Pfeiferová
Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme
za účast a již teď se těšíme na plánovaný
2. ročník!!!!!!
(Vaše pořadatelky Majka a Dáša)

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA NA MĚSÍC LEDEN 2009
čtvrtek 8. 1.
od 18.oo hod

KATYŇ

pondělí 12. 1.
od 17.3o hod

MALÉ OSLAVY

středa 14. 1.
od 17.oo hod

KOZÍ PŘÍBĚH

středa 21. 1.
od 18.oo hod

KRÁLOVA PŘÍZEŇ

pondělí 26. 1.
od 17.3o hod

ŽENY

středa 28. 1.
od 18.oo hod

SNĚŽENKY A
MACHŘI 2

Vstupné 60,- Kč

Katyňská pravda a lež.Hrůzná událost z jara 1940 v režii Andrzeje Wajdy.
Ml. nepřístupno. TITULKY. 117 min.

Vstupné 60,- Kč

Trojice Anna Šišková, Tereza Nvotová a Bolek Polívka v příběhu o hledání radosti a životní
energie ve špíně všedního dne. Ml. přístupno. 96 min.

Dospělí 60,- Kč
Děti
40,- Kč

První český 3D animovaný film, který oživuje svět středověké Prahy
a posílá do jeho osidel chasníka Kubu a jeho věrnou kozu. Ml. přístupno. 80 min.

Vstupné 60,- Kč

Historické drama milostného vztahu Jindřicha VIII. a Anny Boleynové s velmi hvězdným
obsazením. Ml. přístupno od 12ti let. 116 min.

Vstupné 60,- Kč

Co udělá s partou kamarádek odhalení, že manžel jedné z nich zahýbá?
Ml.přístupno od 12ti let. 115 min.

Vstupné 60,- Kč

Krásnolipští zápasníci
se v silné konkurenci
neztratili
Prosinec v Krásné Lípě již tradičně patří zápasu.
Letos se mezinárodní Mikulášský turnaj v
zápase řeckořímském mladší přípravky ročník
1993 a mladší, starší přípravky 1997-98 a žákyň
ve volném stylu, konal již po šesté. Letošní
ročník byl rekordní a to nejen co do počtu
závodníků, ale i v počtu zúčastněných oddílů.
Turnaje se zúčastnilo celkem dvaadvacet
oddílů, z toho jedenáct ze zahraničí – Německa,
Polska a Slovenska. Také počet zúčastněných
mladých závodníků – 203 – je rekordní.
Krásnolipský turnaj získává na popularitě
nejen mezi závodníky a trenéry, ale i mezi
řadou špičkových osobností zápasnického
sportu a to nejen v České republice. Svědčí o
tom například i to, že slovenskou výpravu vedl
sám reprezentační trenér Jožko Gerboc, či že
se turnaje účastní špičkové zahraniční kluby.
Potěšitelné proto je, že i krásnolipští chlapci a
děvčata se v takové konkurenci neztrácí. Osm
získaných medailí v této konkurenci je toho
dokladem.
Umístění krásnolipských borců:
18 kg 1. místo Tomáš Zatloukal
21 kg 1. místo Jan Svoboda
24 kg 3. místo Marek Virgler
24 kg 4. místo Jaroslav Indra
30 kg 4. místo Jan Kubáň
32 kg 3. místo Roman Nezbeda
34 kg 5. místo František Pakandl
50 kg 4. místo Jakub Volenec
25 kg 2. místo Eliška Halušková
32 kg 2. místo Petra Karmanová
34 kg 4. místo Barbora Kučerová
40 kg 4. místo Denisa Horáková
44 kg 2. místo Hana Šrejmová
44 kg 3. místo Petra Šrejmová

Stejná parta Vikiho Cabadaje se rozhodla vyrazit na tutéž horskou chatu - po 25ti letech.
Ml. přístupno. 104 min.

(Jan Durec)

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11.12.2008
1. Zpráva o plnění úkolů 12. a 13. ZZM
Usnesení ZM č. 14 – 01/2008
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 12. a 13. zasedání ZM předloženou
místostarostkou města Janou Gálovou bez připomínek.
2. Složení slibu
Usnesení ZM č. 14 – 02/2008
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib složil nový člen ZM Ing.
Josef Chudoba.
3. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 03/2008
ZM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa za školní rok 2007 - 2008 v předloženém
znění s touto připomínkou:
Jiří Vích – rozhodně nerušit výzdobu chodeb.
4. Zpráva Kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 14 – 04/2008
ZM schvaluje zprávu Kontrolního výboru předloženou předsedou Josefem
Myšákem bez připomínek.
ZM ukládá RM zabývat se návrhem na usnesení kontrolního výboru. ZM
schvaluje předložený plán kontrolních akcí na rok 2009.
5. Zpráva Finančního výboru
Usnesení ZM č. 14 – 05/2008
ZM schvaluje zprávu o činnosti Finančního výboru ZM za rok 2008
předloženou předsedou FV Karlem Benešem bez připomínek.
6. Kontrola Křinice s. r. o. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 06/2008
ZM bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření Křinice s. r. o. Krásná
Lípa za rok 2007, kterou provedl Finanční výbor zastupitelstva města
Krásná Lípa.
7. Kontrola poskytnutých příspěvků za rok 2007
Usnesení ZM č. 14 – 07/2008
ZM bere na vědomí výsledek kontroly přidělených finančních prostředků
na podporu kulturní, sportovní a tělovýchovné činnosti za rok 2007 a na
základě zjištěného porušení platných pravidel schvaluje vrácení finanč.
příspěvků v tomto znění:
a) TJ oddíl odbíjená Krásná Lípa vrátí částku ve výši 1 033 Kč
b) OS NOBILIS TILIA Krásná Lípa vrátí částku ve výši 575 Kč
c) FS Brabenčata Krásná Lípa vrátí částku ve výši 5 000 Kč.
8. Odměna OS Křiničánek
Usnesení ZM č. 14 – 08/2008
ZM schvaluje odměnu FS Křiničánek ve výši 5 000 Kč za vzornou reprezentaci města.
9. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 09/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2263/1 o výměře 170 m2, p. p. č. 2263/2

o výměře 303 m2 a p. p. č. 2262/2 o výměře 483 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa Petru Dernerovi, Krásná Lípa, Klášterského 2a z důvodu zachování
pozemků pro potřeby města.
10. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 10/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1915/1 o výměře 402 m2 a st. p. č. 677/15 o
výměře 39 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Zuzaně
a Liboru Půstovým, Praha 4, V Jezírkách 1540/6 za cenu 35 075 Kč (nad
základní výměru 33 075 Kč, porosty 2 000 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
11. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 11/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 203/1 o výměře 4 958 m2, k. ú. Vlčí Hora za
účelem zřízení zahrady Tomáši a Šárce Panenkovým, Krásná Lípa, Vlčí
Hora 7 za cenu 163 740 Kč (nad základní výměru 148 740 Kč, porosty 15
000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
12. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 12/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 355/1 o výměře 781 m2, k. ú. Vlčí Hora za
účelem zřízení zahrady Janě Skoupé, Praha, V Nové Hostivaři 22/373.
13. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 13/2008
ZM pozastavuje žádost Nady Slanařové, Krásná Lípa, Zahrady 98 o
odkoupení p. p. č. 41/1, k. ú. Zahrady do doby odkoupení sousedního
pozemku od PF ČR.
14. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 14/2008
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 341/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Ludmile Langové, Praha 7, Kamenická 14 z důvodu zachování pozemku pro
potřeby města.
15. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 15/2008
ZM pozastavuje prodej p. p. č. 300/2 o výměře 731 m2, p. p. č. 301 o
výměře 454 m2 a p. p. č. 302 o výměře 104 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za účelem zřízení zahrady Miroslavu a Janě Faflákovým, Krásná Lípa,
Kyjov 3 do doby vyjasnění užívání dalších pozemků v oblasti Kyjova.
16. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 16/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 64/2 o výměře 102 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Janě Rackové, Krásná Lípa, Kyjovská 330 a
Josefu Rackovi, Česká Lípa, Mánesova 190 za cenu 3 570 Kč (nad základní výměru 3 570 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
17. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 17/2008

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 3052/1 o výměře 293, k. ú. Krásná Lípa
(nově vzniklá p. p. č. 3052/4) za účelem zřízení zahrady Jaroslavu a Janě
Votápkovým, Krásná Lípa, Kyjovská 1133/24 za podmínky současného
odkoupení části p. p. č. 2746/5, části p. p. č. 159/1 a části p. p. č. 2746/4,
vše k. ú. Krásná Lípa výjimečně za cenu 20 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
18. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 18/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 330/2 o výměře 197 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Evě a Pavlu Ruthovým, Varnsdorf,
Zhořelecká 367 za cenu 5 910 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude realizován současně s prodejem p. p. č. 343/3,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
19. Převod pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 19/2008
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 1791/2 (nově vzniklá p. p. č.
1791/11) o výměře 50 m2, k. ú. Krásná Lípa Jaroslavě Lhotákové, Krásná
Lípa, Mánesova 20 za účelem zřízení zahrady v rámci majetkoprávního
vypořádání.
20. Převod pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 20/2008
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 1791/2 (nově vzniklá p. p.
č. 1791/12) o výměře 77 m2, k. ú. Krásná Lípa Miroslavu Kratochvílovi,
Krásná Lípa, Mánesova 14 za účelem zřízení zahrady v rámci majetkoprávního vypořádání.
21. Převod pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 21/2008
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 1791/2 (nově vzniklá p. p. č.
1791/13) o výměře 50 m2, k. ú. Krásná Lípa Mgr. Helmutovi a Jaroslavě
Reinischovým, Krásná Lípa, Mánesova 12 za účelem zřízení zahrady v
rámci majetkoprávního vypořádání.
22. Vydržení pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 22/2008
ZM uznává nárok Dany Králíčkové, Kadaň, Na Strážišti 1864 o vydržení
části p. p. č. 1902/2, k. ú. Krásná Lípa za podmínky, že žadatelka uhradí
veškeré náklady s vydržením spojené.
23. Směna pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 23/2008
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 652/13 o výměře 96 m2 za část p. p.
č. 652/1 o výměře 36 m2, k. ú. Krásná Lípa s Miroslavem, Robertem a
Marií Švestkovými, Krásná Lípa, Nerudova 27. Náklady se směnou spojené uhradí žadatelé.
24. Směna pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 24/2008
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 1119/3, k. ú. Krásná Lípa za část st. p.
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č. 595/5 a část p. p. č. 1119/2, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu
Josefem Dolanem, Libčice n. V., Pod Saharou 713 a Zuzanou Královou,
Libčice n. V., Turská 384 za účelem majetkoprávního vypořádání. Žadatelé
uhradí veškeré náklady se směnou spojené.
25. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 25/2008
ZM projednalo žádost Václava Alferyho a Josefa Drobečka, Stavebniny
Partner, Krásná Lípa o snížení kupní ceny části p. p. č. 1738/2, k. ú. Krásná
Lípa a schvaluje snížit cenu
na 100 Kč/m2.
26. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 26/2008
ZM projednalo žádost Tomáše Hejduka, Krásná Lípa, Bendlova 9 o snížení
kupní ceny pozemků 253/1, p. p. č. 256/1 a části p. p. č. 256/2, vše k. ú.
Krásná Lípa a neschvaluje snížení kupní ceny.
27. Prodej pozemků - snížení kupní ceny
Usnesení ZM č. 14 – 27/2008
ZM projednalo žádost Jiřího a Dagmar Vajdíkových, Krásná Lípa, Kyjovská
20 o snížení kupní ceny p. p. č. 168/4, , st. p. č. 145, p. p. č. 168/2 a p. p.
č.168/1, vše k. ú. Krásná Lípa a schvaluje prodej výše uvedených pozemků
za cenu 100 110 Kč.
28. Prodej pozemku - snížení kupní ceny
Usnesení ZM č. 14 – 28/2008
ZM projednalo žádost Luboše a Ivety Zemanových, Praha, Pod Ořechovkou
27 o přehodnocení ceny p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora a trvá na původních
usneseních RM a ZM a dále se touto věcí nebude nezabývat.
29. Odkoupení pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 29/2008
ZM schvaluje odkoupení st. p. č. 622, st. p. č. 1234, p. p. č. 1373/2, p. p. č.
2615/3, p. p. č. 1320, vše k. ú. Krásná Lípa a p. p. č. 328/1, k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy od PF ČR.
30. Převod pozemku od PF ČR
Usnesení ZM č. 14 – 30/2008
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 1749/1 (nově vzniklá p. p.
č. 1749/12) o výměře 6 m2 a p. p. č. 2433/5 o výměře 174 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa od PF ČR.
31. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 31/2008
ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 9-47/2008 ze dne 27. 3. 2008, kterou
se mění výměra p. p. č. 3077/2 z 1 325 m2 na 1 327 m2 a výměra p. p. č.
3077/4 z 292 m2 na 269 m2 z důvodu nového geometrického plánu. Na
základě toho se mění cena pozemků z 98 400 Kč na 97 350 Kč.
32. Rozdělení pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 32/2008
ZM schvaluje objednání zastavovací studie na rozdělení p. p. č. 2329/1, k.
ú. Krásná Lípa pro výstavbu rodinných domů.
33. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 14 – 33/2008
ZM schvaluje změnu v usnesení ZM č. 15-26/2005 ze dne 31. 3. 2005,
kterou se zužuje strana kupující na Petru Bedrníčkovou, Krásná Lípa,
Křižíkova 24. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
34. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 34/2008
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 580/2 a p. p. č. 580/1, vše k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy do doby vyřešení soudního sporu vyvolaného Ladislavem
Hájkem.
35. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 14 – 35/2008
ZM ruší prodej p. p. č. 580/1 a p. p. č. 580/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
dle usnesení ZM č. 09-23/2004 ze dne 19.02.2004 z důvodu nesplnění
podmínek a schvaluje vrácení zálohy kupní ceny ve výši 62 920 Kč
žadatelům.
36. Žaloba
Usnesení ZM č. 14 – 36/2008
ZM bere na vědomí žalobu Ladislava a Jana Hájkových, Staré Křečany,
Nové Křečany 126 o nahrazení prohlášení vůle žalovaného uzavřít kupní
smlouvu na p. p. č. 580/1 a p. p. č. 580/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
37. Žádost o souhlas se změnou PD
Usnesení ZM č. 14 – 37/2008
ZM nesouhlasí se změnou v PD na výstavbu RD na st. p. č 12, k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy, Ladislava Hájka, Vlčí Hora 160, 407 46 Krásná Lípa.
38. Byty
Usnesení ZM č. 14 – 38/2008
ZM schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. 16, Nemocniční
1062/26, Krásná Lípa, za cenu 210 000 Kč na Janu Gálovou, Studánecká
401/25, Krásná Lípa. Jana Gálová uhradí veškeré náklady spojené s
převodem členských práv a povinností.
39. Byty
Usnesení ZM č. 14 – 39/2008
ZM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 2003/40/17 - 014 na byt č. 28 v objektu
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa, uzavřené mezi městem Krásná Lípa a
Janou Gálovou na Libora Cejnara, bytem Smetanova 1274/3, Rumburk.
40. Byty
Usnesení ZM č. 14 – 40/2008
ZM schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5,
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa s Karlem Smrčkem, bytem Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa.
41. Novela zákona o DPH k 01.01.2009
Usnesení ZM č. 14 – 41/2008
ZM schvaluje ukončení ekonomických činností města Krásná Lípa k
31.12.2008:
1) krátkodobý pronájem nemovitostí, nebytových prostor do 48 hodin,
2) pronájem movitých věcí,
3) poskytování služeb MěÚ (kopírování, faxování, ost.),
4) poskytování služeb TS (údržba zeleně, úklid, výlep plakátů, ost.),
5) placená inzerce, reklama,
6) prodej zásob vč. komisního prodeje
z důvodu další neúměrné administrativní náročnosti a placení DPH dle
nových předpisů a ukládá Radě města Krásná Lípa zajistit realizaci tohoto
usnesení.
42. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 42/2008
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny organizační složky města Krás-
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ná Lípa 0384 Odpadové hospodářství v předloženém znění.
43. EQUAL
Usnesení ZM č. 14 – 43/2008
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska - EQUAL pro rok 2008, dle předloženého návrhu.
44. Senioři vítáni
Usnesení ZM č. 14 – 44/2008
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu Senioři vítáni pro rok 2008,
dle předloženého návrhu.
45. Terénní práce
Usnesení ZM č. 14 – 45/2008
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu - Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků- podprogram A - podpora
terénní práce.
46. Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočtové opatření
Usnesení ZM č. 14 – 46/2008
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření p. o. Kostka Krásná Lípa pro rok 2008,
dle předloženého návrhu.
47. Hlavní zásady p. o. Kostka Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 47/2008
ZM schvaluje Hlavní zásady p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
48. Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočet 2009
Usnesení ZM č. 14 – 48/2008
ZM schvaluje rozpočet p. o. Kostka Krásná Lípa na rok 2009, dle
předloženého návrhu.
ZMschvalujepříspěvekprorok2009p.o.KostkaKrásnáLípavevýši200000Kč.
ZM schvaluje výplatu příspěvku pro rok 2009 v plné výši do 28.02.2009.
49. Kostka Krásná Lípa, p. o. - rezervní fond
Usnesení ZM č. 14 – 49/2008
ZM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa využití finančních prostředků z rezervního fondu do maximální výše zůstatku rezervního fondu v roce 2009
na financování rozvoje organizace a provozních výdajů roku 2009.
50. 1. a 2. rozpočtové opatření rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2008
Usnesení ZM č. 14 – 50/2008
ZM schvaluje 1. a 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok
2008, dle předloženého návrhu.
51. ZŠ a MŠ Krásná Lípa - program Cíl 3
Usnesení ZM č. 14 – 51/2008
ZM schvaluje, že rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro
roky 2009 a 2010 bude sestaven tak, aby bylo zajištěno předfinancování
celkových nákladů spojených s realizací projektu PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC,
ve vazbě na podmínku předfinancování celkových výdajů dvou po sobě
následujících kalendářních čtvrtletí, ve kterých budou nejvyšší výdaje,
tj. 4. čtvrtletí roku 2009 a 1. čtvrtletí roku 2010, ve kterých celkové
výdaje činí 279 036 Kč při zvoleném kurzu 23 Kč/ EUR. Potřebné finanční
prostředky budou v daných rozpočtech účelově vázány.
52. ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 52/2008
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet
k 12.11.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa v předloženém znění.
53. Žádost ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 53/2008
ZM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ a uvolnění účelové dotace z
investičního rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2008 v celkové výši 300
000 Kč do investičního fondu ZŠ a MŠ s tím, že případ. čerpání finančních
prostředků z tohoto fondu podléhá schválení jeho konkrétního použití.
54. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa na rok 2009
Usnesení ZM č. 14 – 54/2008
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje ZŠ a MŠ Krásná
Lípa ve výši 3 669 tis. Kč, který bude čerpán na základě schváleného
rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2009.
55. Rozpočet ZŠ a MŠ Krásná Lípa na rok 2009
Usnesení ZM č. 14 – 55/2008
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na rok 2009, dle předloženého
návrhu.
56. Kontrola hospodaření RELAX Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 14 – 56/2008
ZM bere na vědomí výsledek Závěrečné zprávy z jednorázové kontrolní
činnosti v příspěvkové organizaci RELAX Krásná Lípa za období ode dne
vzniku RELAX, p. o. do 31.05.2008, provedené Ing. Pavlem Lampou Rumburk.
57. RELAX Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 14 – 57/2008
ZM schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace RELAX
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
58. Žádost RELAX Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 58/2008
ZM schvaluje žádost RELAX, p. o. o snížení poskytnutého vratného
příspěvku na zahájení provozu Sportbaru v předloženém znění a schvaluje, aby zbylá část příspěvku ve výši 348 603 Kč byla vyúčtována příští
rok do 30.09.2009.
59. Neinvestiční příspěvek na provoz RELAX, p. o. Krásná Lípa pro
rok 2009
Usnesení ZM č. 14 – 59/2008
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti
příspěvkové organizace RELAX v celkové výši 2 242 tis. Kč, z toho účelově
vázaný příspěvek pro činnosti v Továrně ve výši 839 tis. Kč a ve Sport. areálu ve výši 1 403 tis. Kč. Příspěvky budou čerpány na základě schváleného
rozpočtu RELAX pro rok 2009.
60. Rozpočet RELAX, p. o. Krásná Lípa na rok 2009
Usnesení ZM č. 14 – 60/2008
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa pro rok
2009, dle předloženého návrhu.
61. Rozšíření p. o. Relax Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 61/2008
ZM odkládá rozšíření činnosti p. o. Relax Krásná Lípa o kulturní dům
(kino).
62. 3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 14 – 62/2008

ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok
2008 v předloženém znění.
63. 4. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok 2008
Usnesení ZM č. 14 – 63/2008
ZM pověřuje starostu města Krásná Lípa odsouhlasením v případě potřeby
4. rozpočtového opatření rozpočtu pro rok 2008 v souvislosti zaúčtování a
vztahů na státní rozpočet s tím, že následně bude schváleno v ZM.
64. Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa roku 2009
Usnesení ZM č. 14 – 64/2008
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 01.01.2009 podle
rozpočtového provizoria, v předloženém znění.
65. Nasmlouvané investice na přelomu roku 2008/2009
Usnesení ZM č. 14 – 65/2008
ZM schvaluje pokračování realizace investic města a proplácení jednotlivých plateb dle smluvních podmínek a rozpočtu akcí do schválení
rozpočtu na rok 2009, a to především u investic:
a) Projektové dokumentace
b) Inženýrské služby
c) Kanalizace II. etapa
d) Odkup pozemků
e) Investice SMM
f) Oprava kaple ve Vlčí Hoře
g) Oranžové hřiště
h) Centrální pult řízení kotelen.
66. Předání kompetence RM
Usnesení ZM č. 14 – 66/2008
ZM schvaluje využití volných finančních prostředků města Krásná Lípa ke
zhodnocování do max. výše 5 mil. Kč a pověřuje RM k tomuto nakládání.
67. Elektrárna
Usnesení ZM č. 14 – 67/2008
ZM bere na vědomí informace a jednotlivá rozhodnutí ve věci snahy
postupně realizovat výrobnu elektrické energie v areálu výtopny v
Mánesově ulici a to:
- zákaz instalace parního stroje (generátoru) vydaného Stavebním
úřadem MěÚ Rumburk,
- nařízení o odstranění nově položených vysokonapěťových kabelů v
Mánesově ulici vydaného Stavebním úřadem Rumburk,
- správní řízení a udělení pokuty ve věci nepovoleného kácení dřevin při
pokládce kabelů vydaného ČIŽP,
- udělení pokuty za neoprávněné zásahy do komunikace při pokládce
kabelů vydané MěÚ Krásná Lípa
a informaci, že proti nim již bylo či bude podáno odvolání ze strany firmy
Komaxo či provádějícího subjektu.
ZM schvaluje případné podání soudních žalob ve výše uvedených rozhodnutích při nepříznivých výsledcích odvolání a schvaluje náklady na právní
služby a případné složení kauce při tzv. předběžném opatření a realizaci
dalších kroků vedoucích k zamezení výstavby elektrárny.
ZM bere na vědomí korespondenci a dopisy a schvaluje dosavadní postup.
68. Mostek v Mánesově ulici
Usnesení ZM č. 14 – 68/2008
ZM bere na vědomí dlouhodobé neřešení dopravy paliva do objektu
výtopny v Mánesově ulici ze strany provozovatele výtopny, propad
části mostku ve spodní části ulice a pokračování dopravy nadměrně
naloženými nákladními auty.
69. Regenerace Křinického náměstí
Usnesení ZM č. 14 – 69/2008
ZM schvaluje Zadávací dokumentaci na stavbu Regenerace Křinického
náměstí - Centrum Českého Švýcarska II a zadání výběrového řízení na
stavbu s limitem dle rozpočtu zpracovatele PD.
70. Stavební povolení na Penzion ČŠ
Usnesení ZM č. 14 – 70/2008
ZM schvaluje změnu projektu rekonstrukce Penzionu ČŠ (objekt Pražská
4), bere na vědomí dopis společnosti ECON C&S, s. r. o. Praha a bere za
splněnou podmínku kupní smlouvy získání stavebního povolení, s tím, že
mírné opoždění bylo zapříčiněno administrativní složitostí.
ZM ukládá RM zajistit přednostní nájem bytu pro nájemníka z tohoto
objektu, aby byl splněn závazek prodávajícího.
71. Žádost o dotaci na kanalizaci
Usnesení ZM č. 14 – 71/2008
ZM bere na vědomí odstoupení města od žádosti o dotaci na SFŽP ČR
(OPŽP) na výstavbu druhé etapy kanalizace ve městě především z důvodu
předpokládané nízké podpory - dotace.
72. Zadání změny č. 1 ÚPNSÚ
Usnesení ZM č. 14 – 72/2008
ZM schvaluje zadání změny č. 1 ÚPNSÚ Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
73. Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení ZM č. 14 – 73/2008
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Krásná
Lípa a SČP Net, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, o zřízení
plynové přípojky na pozemku p. p. č. 2926, k. ú. Krásná Lípa - do domu
č. p. 652/6.
74. Obecně závazné vyhlášky
Usnesení ZM č. 14 – 74/2008
ZM schvaluje OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, dle předloženého návrhu.
ZM neschvaluje OZV o regulaci hlučných činností, dle předloženého
návrhu.
ZM neschvaluje vydání OZV o zákazu provozu výherních hracích přístrojů
na území města Krásná Lípa.
75. Zásady pro poskytování cest. náhr. členům ZM
Usnesení ZM č. 14 – 75/2008
ZM schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města, dle předloženého návrhu.
76. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 14 – 76/2008
ZMukládáRMzabývatsetěmitootázkami,kterévyplynulyzdiskusečlenůZM:
Miroslav Brabník – ukončení činnosti u ČSSD formou dopisu, nadále jako
nezařazený.
Ověřovatelé:
Karel Beneš

Starosta města:
Ing. Zbyněk Linhart
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