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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 21. ledna 2010
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč

7. ledna 2010

Největší školní sraz v historii
krásnolipské školy

Velkolepou událost
začal chystat početný
tým organizátorů z
Krásné Lípy. Zástupci
krásnolipské základní
školy, radnice a celá
řada dobrovolníků již
několik týdnů pilně
pracuje na přípravě
obřího školního srazu,
při kterém se setkají
absolventi Základní školy v Krásné Lípě za celou její
poválečnou éru. Více jak 65 ročníků absolventů se
5. června 2010 sejde ve městě, ve kterém se naučili
číst, psát a počítat.
„Setkání absolventů nebude mít žádný spodní
limit. Oslovujeme i žáky, kteří do naší školy chodili
během války nebo dokonce před ní,“ vysvětila
ředitelka školy Ivana Preyová, která v těchto
dnech shromažduje nejen fotografie jednotlivých
tříd a učitelů, ale i různé školní relikvie, kterých je
zejména mezi staršími učiteli slušná sbírka.
Školní sraz 2010, jak se celá akce jmenuje, nabídne
účastníkům skutečně nebývalé zážitky. „Chceme v
lidech tím nejlaskavějším způsobem oživit jejich
vzpomínky. Všichni budou mít možnost si nejen
prohlédnout budovu školy, ale také zalistovat ve
své třídní knize, po letech se opět vyfotit se svou
třídou, nebo si udělat malý školní výlet. Dokonce

bude připravena i školní jídelna, aby se spolužáci
mohli opět společně naobědvat,“ doplnil hlavní
koordinátor, Jan Kolář.
V každém z nás je skryta velká dávka sentimentu
a podobná událost jistě rozjitří ty nejvzdálenější
vzpomínky, kterými se necháváme čas od času
pohladit. Školní srazy patří mezi nejmilejší
setkávání, na která se každý velmi těší. V Krásné
Lípě se tohoto fenoménu ovšem chopili po svém.
Stovky a zřejmě i tisíce bývalých žáků zaplní první
červnovou sobotu celé město. A na tom, aby o ně
bylo dobře postaráno, pracuje zkušený tým už nyní.
S touto událostí bude jistě spojena celá řada
dalších zajímavých informací. My vám je budeme
s radostí poskytovat. Za pozornost již dnes stojí
oficiální portál této akce, který najdete na www.
skolnisraz.cz
Další informace: Zdeněk Novák, 722 943330,
Zdenek.novak@mratin.info

UPOZORNĚNÍ
PRO ORGANIZACE
Řádně vyplněné žádosti o dotace na akce
a činnost pro rok 2010 odevzdávejte
nejpozději do 15.1.2010!
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Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 18.1. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 21.1. 2010 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 1.2. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 4.2. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
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.

FOTOSOUTĚŽ - Znáte opravdu Krásnou Lípu?
- POKRAČUJE I V ROCE 2010
Ve Vikýři jsme Vám po celý loňský rok pravidelně
přinášeli fotografie nějakého zajímavého zákoutí
Krásné Lípy a Vaším úkolem bylo uhodnout o co se
jednalo a kde se objekt nacházel.
Jména všech úspěšných účastníků fotokvízu pak
byla slosována a ti nejpilnější byli odměněni během
Vánočního koncertu. Všichni vítězové si jako dárek
odnesli výpravný fotokalendář pro rok 2010, který
do soutěže věnovala společnost České Švýcarsko,
o.p.s.
Celkovým vítězem soutěže s 19 správnými
odpověďmi se stal pan Igor Knapp. Mezi dalšími
oceněnými byli Václav Hieke, Klárka Procházková,
Eliška Halušková, Jitka Teplá a Jan Heene.
V soutěži budeme za stejných podmínek
pokračovat i letošním roce.
Poznáte, kde jsme fotografovali tentokrát?

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 9. - 10.1. 2010 MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město,
tel.: 412 511 619
• 16. – 17. 1. 2010 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IV - Bynov,
tel.: 412 544 539
• 23. – 24.1. 2010 MUDr. Eva Křížová
U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 216

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu
v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz,
tel: 777 291 359
Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz,
tel: 777 291 359
Amari poradna
PO,ST 8:00-16:00
Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání,
zadluženosti ad.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek.
JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání
zaměstnání.
Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Klub VČELIČKA
PO,ST 9:00 – 11:00 - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00 - doučování školáků
T-klub pro děti a mládež
UT-PA 12:00 – 19:00
SO 12:00 – 18:00
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s
různým stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 849. Na
schůzku je třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
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.
Dotaz:
Troufnete si nám říci po právní stránce něco k rozhodnutí Ústavního soudu ohledně voleb?
Odpověď:
Děkuji soudcům Ústavního soudu za jejich odvahu rozhodovat tak, jak vyplývá z obecných
a těch nejobecnějších ústavních principů a zásad demokracie v našem státě, i když přitom
nedodrželi některé formulace ústavy, které z hlediska uvedených principů Ústavy nejsou
zase až tak podstatné. Děkuji jim i za to, že se dokázali postavit zvůli politiků.
Když parlament schválil rušený „ústavní“ zákon, dal se závěr Ústavního soudu již předvídat.
Tehdy bylo jiné řešení. Parlament se ale nechoval podle pravidel v ústavě uvedených, raději
jednostranně změnil pravidla.
To vyvolává však mnohem významnější otázku: nakolik byl a je současný parlament, jehož
členy jsme si zvolili, schopen přijímat strategicky správné zákony, nakolik má schopnost
předvídat či odhadnout možné problémy a negativní důsledky přijatých předpisů (jde o
ryze právní hledisko). Situace, že se parlamentní strany nedohodnou, je po právní stránce
objektivně řešitelná a je předvídaná ústavou. Vždyť to je práce politiků, hledat kompromisy,
proto jsou voleni a proto tam sedí.
Podnikatel, než udělá závažnější rozhodnutí, se ptá na rizika svého rozhodnutí. Nejen na to,
zda to, co chce provést, je legální. Zajímá se i následky, když někdo jeho rozhodnutí třeba
i zcela účelově zpochybní. V porovnání s podnikateli se v tomhle případě naši zákonodárci
chovali jak malé děti.
Z rozhodnutí Ústavního soudu lze však odvodit mnohem obecnější závěr: závěr, že v naší
zemi se máme při výkladu ne vždy naprosto precizně formulovaných právních předpisů
řídit obecnými a obecně platnými principy a zásadami. Řídit se principy demokracie (každý
má právo říci svůj názor, rozhodující subjekty mají povinnost se tím zabývat) a principy
morálními. Že nelze trvat na formálních zněních předpisů, že je třeba vidět účel konkrétní
právní úpravy a vždy vše posuzovat podle obecného, „vyššího“ zájmu nás, lidí, kteří jsou ve
své podstatě vždy konečnými spotřebiteli zákonných ustanovení.
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Virtuální procházka
v Krásné Lípě
Zajímavou virtuální procházku Domem Českého Švýcarska nebo rodícím
se naučným areálem u krásnolipské ZŠ můžete absolvovat na: http://www.
virtualtravel.cz/dum-ceskeho-svycarska/drevena-zvirata.html.
y

Dárcovské SMS na podporu lososů jsou
spuštěny
Program pro podporu návratu lososů do vodních
toků v Českém Švýcarsku pomocí dárcovských
SMS, avízovaný Správou NP České Švýcarsko, byl
spuštěn. Zájemci tak mohou adoptovat svého
lososa a sledovat jeho životní cestu. Projekt
zaměřený na návrat lososů do českých řek je
finančně velmi náročný, a proto se Správa NP České
Švýcarsko spolu s partnery, kterými jsou Český
rybářský svaz, obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko a firma King Oscar, rozhodla uskutečnit
veřejnou sbírku formou dárcovských SMS zpráv.
Ta poběží příští tři roky. Zájemci z řad veřejnosti si
mohou lososa adoptovat a na speciálně zřízených
internetových stránkách www.navratlososu.cz
také sledovat dobrodružnou cestu lososů, úspěchy
při překonávání překážek a mnoho zajímavostí ze
života těchto dravých ryb.
Veřejnost může lososy podpořit zasláním DMS ve
formátu DMS NAVRATLOSOSU na telefonní číslo 87
777. Cena jedné dárcovské zprávy je 30 Kč, z nichž
27 Kč představuje cenu jednoho zakoupeného
lososa a 3 Kč jsou náklady operátora. Množství
darovaných prostředků a způsob jejich využití bude
průběžně zveřejňován na internetových stránkách
programu.
(Tomáš Salov)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém
prosincovém zasedání již podruhé podpořilo
nominaci Českosaského Švýcarska na Listinu
světového dědictví UNESCO. Jedná se o další
projev vůle regionálních zástupců po zápisu
tohoto přeshraničního regionu na prestižní světový
seznam.
V současné době dokončuje Agentura ochrany
přírody a krajiny studii, jež by měla definitivně
potvrdit jedinečnost geologických a dalších
hodnot Českého Švýcarska a potvrdit oprávněnost
snahy, směřující k zápisu po bok největších
přírodních klenotů světa. V případě, že budou její
zjištění kladná, budou osloveni zástupci české i
saské vlády, aby mohla být co nejdříve připravena
předběžná přihláška do sídla světové organizace v
Paříži.
(Dana Štěfáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

POZOR PŘI ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNY
V současné době se můžete setkat s dealery, kteří
nabízí přestup k jiné zdravotní pojišťovně. Na
místě s Vámi sepíší novou smlouvu, stačí pouze
Váš podpis. Přesvědčují Vás různě, nebo za Vás
dokonce uhradí nějaké nedoplatky či dostanete
finanční příspěvek. Nové smlouvy nabízí např.
zdravotní pojišťovna MEDIA. Nespěchejte s
podpisem, nenechte se na místě přesvědčit,
zeptejte se nejdříve svého ošetřujícího lékaře,
zda má s novou zdravotní pojišťovnou smlouvu!
Pokud lékař smlouvu s pojišťovnou nemá, každé
ošetření zaplatíte ze svého, přestože jste řádně
pojištěni. Zrušit již podepsanou smlouvu a přejít
zpátky ke své původní zdravotní pojišťovně smíte
až po uplynutí jednoho roku, do té doby budete
buď návštěvu lékaře platit ze svého, nebo si budete
muset najít lékaře, který má s touto pojišťovnou
smlouvu uzavřenu.
Příklad:
Matka se třemi dětmi ve městě potkala dealera.
Zastavil ji a vysvětlil, jaké výhody změna pojišťovny
má, že bude mít zdarma některé úkony pro své
děti atd. Stačí jen podepsat připravenou smlouvu.
Matka se nechala přesvědčit, protože děti jsou
často nemocné a tak bude moci čerpat řadu výhod.
Smlouvu podepsala. Jaké bylo překvapení, když
navštívila s nemocnou dcerou dětského lékaře.
Tento lékař ani jiný lékař ve městě neměl smlouvu

Ústecký kraj znovu
podpořil nominaci
Českosaského
Švýcarska na
seznam UNESCO

s novou zdravotní pojišťovnou. Za ošetření dcery
musela na místě zaplatit 300 Kč. Ihned napsala do
nové zdravotní pojišťovny, že chce smlouvu zrušit.
Pojišťovna ji odpověděla, že podle zákona změnit
pojišťovnu může až za 12 měsíců. Matka se cítila
podvedena a obrátila na občanskou poradnu. Tam jí
pomohli naformulovat dopis a věc vyřešit. Bohužel to
trvalo téměř 2 měsíce. Za tu dobu za ošetření dětí vždy
platila v hotovosti.

Od Dolní Poustevny
po Ústí nad Labem
Novou turistickou mapu pro návštěvníky regionu
Českého Švýcarska připravila obecně prospěšná
společnost REGIOcentrum. Jedná se v pořadí
už o třetí česko-německou mapu, tentokrát
v měřítku 1: 50 000. Mapa obsahuje aktuální
turistické, cyklistické i jezdecké stezky. Najdete
na ní kompletní návštěvní řád Národního parku
České Švýcarsko, typy na ubytování, ale čím mapa
především zaujme, je široký mapový záběr. Na
mapovém podkladu turista nalezne území od Dolní
Poustevny po Ústí nad Labem. V současné době je
možné mapy zakoupit nejen v Informačním centru
v Děčíně ve Zbrojnické ulici, ale také ve všech
infocentrech regionu Českého Švýcarska.

VÝZVA
pro vlastníky nemovitostí v katastrálním
území Krásná Lípa. Ti z vlastníků, kteří se
nedostavili k nepovinnému úřednímu
jednání, týkajícího se veřejného vyložení
obnoveného
katastrálního
operátu
(probíhalo v budově MěÚ Krásná Lípa od
20. 11. do 3. 12. 2009) zpozorněte! Nová
katastrální mapa přináší nové údaje –
například upřesnění výměr a dále legalizaci
dosud nezapsaných staveb či přístaveb
do katastru nemovitostí a též v menší
míře i změny druhů pozemků. Tyto nové
či upřesněné údaje je potřeba uvést v
daňovém přiznání k dani z nemovitostí.
Obnovený katastrální operát nabyl platnosti
21. 12. 2009 a proto v měsíci lednu roku 2010
podejte na Finančním úřadě v Rumburku
upřesněné daňové přiznání k dani z
nemovitostí.

Klub českých turistů Krásná Lípa hledá
správce rozhledny na Vlčí hoře. Toto
zaměstnání je vhodné pro důchodce, nebo
lidi registrované na úřadu práce. Nabízíme
pravidelnou finanční odměnu, úhradu
cestovného, seriozní jednání. Nástup možný
1. března 2010. Kontakt J. Douda tel. 412 383
687, V. Hieke, tel. 412 383 129.
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K Ježíškovi do
Betléma…

Na Kopečku s
Michalem Müllerem

V mrazu se trefil jen
málokdo

Oblastní muzeum v Rumburku zve Vás a Vaše
přátele na tradiční vánoční výstavu betlémů
„K Ježíškovi do Betléma...“ Výstava bude v
rumburském muzeu k vidění do neděle 31. ledna
2010 - vždy od středy do neděle mezi 9:00 a 15:30.

Posedět s jedním z mála středoevropských citeristů,
který si vytváří svůj osobitý umělecký styl, můžete
ve středu 27. ledna od 19:00 v čajovně Na Kopečku
v Rumburku.

Že je umění trefit se do plechovky ve
dvacetistupňovém mrazu zjistili všichni ti, kteří
se zúčastnili už druhé prakyjády v Krásné Lípě.
Tentokrát se střílelo u T-klubu a pořádal ji Český
svaz ochránců přírody. Ačkoli mrzlo až praštělo,
přišlo si z praku zastřílet padesát pět menších
i větších střelců. Medaili za nejpřesnější mušku
nakonec získali pouze jen ti nejlepší, titul práčete
si ale zasloužili úplně všichni, neboť střílet a ještě
se trefit ve dvacetistupňovém mrazu s prokřehlými
prsty, jak všichni zjistili, bylo skutečným uměním
a většina plechovek, do kterých se střílelo, svou
pozici uhájila.

Dva vánoční koncerty v
jednom kostele

Večer nechtěných
vánočních dárků

Tradičně se do kostela sv. Máří Magdaleny v
Krásné Lípě během vánočních svátků vrací
instrumentálněvokální soubor SoliDeo. Nejinak
tomu bylo i na první svátek vánoční – 25. prosince
2009, kdy si vánoční skladby z dob renesance
až po baroko přišla poslechnout asi šedesátka
posluchačů. O den později, na Štěpána, se v
tomtéž kostele uskutečnil koncert na zdejší zvyky
trochu netradiční. V kostele sv. Máří Magdalény
při vánočním koncertu vystoupila romská skupina
Amare Čave, která kromě tradičních vánočních
koled zazpívala koledy i v romském podání.

Pokud nevíte co s nimi - sem s nimi! Již třetí ročník
úspěšné povánoční burzy je připraven na středu 13.
ledna od 19:00 v čajovně Na Kopečku v Rumburku
(vedle evangelického kostelíka).

Program kina kulturního domu
Krásná Lípa
LEDEN 2010

Večer pro Barmu
Povídání o Barmě s ochutnávkou barmského čaje,
kampaň Pomozme Barmáncům, o situaci Čjinů
v severozápadní Barmě, promítání strhujícího
dokumentu „Burma VJ“, nominovaného na Oskara
2010 v kategorii dokumentární film – to vše
si můžete vyslechnout ve středu 20. ledna od
19:00 v čajovně Na Kopečku v Rumburku – vedle
evangelického kostelíku. Za Burma Center Prague
večerem provede Radim Burkoň.

Zimní táboření
Na dny 8. – 10. ledna 2009 krásnolipští turisté
připravili tradiční Nejsevernější zimní táboření
pod Vlčí horou. Tábořit se bude u hospody
Vlčárna v Zahradách. V sobotu večer bude
v hospodě Vlčárna hrát živá kapela z Německa a
v případě příznivého (nedeštivého) počasí bude
i táborák.
Více informací získáte v informační skříňce KČT.

ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE
Obrázek Denisy
Dankové byl oceněn
Namalovala obrázek do kampaně „Stop násilí na
dětech“ a získala druhé místo. Cenu v soutěži,
kterou vyhlásil Úřad vlády ČR Denisa Danková
převzala tamtéž. Obrázky malovaly děti v klubovně
o.s.Čačipen.
(Robert Ferenc)

středa 13. 1.
od 17.30 hod

Vstupné 60,- Kč

Animovaná groteska určená zejména těm nejmenším
vypráví příběh o pozoruhodném městě, kde se počasí
mění třikrát denně. 90 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži
přístupno.

PROTEKTOR

středa 20. 1.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč

Co vše je člověk ochoten zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. 100min. Mládeži
přístupno od 12ti let.

SAW VI.
Do nového roku s
fotoaparátem
I v novém roce nabízí České Švýcarsko, o. p. s. nabízí
aktivně strávené víkendy v Českém Švýcarsku. Hned
v lednu se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě
uskuteční dva workshopy. Fotografický workshop
„Zimní krajina Českého Švýcarska“ s Václavem
Sojkou je připraven na víkend 15. – 17. ledna.
Filmová škola - před kamerou za kamerou aneb
jak se dělá film s profesionálním kameramanem
Lubošem Pavlem se uskuteční v sobotu 23. ledna.
Více informací o obou workshopech získáte na
www.ceskesvycarsko.cz.

středa 27. 1.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč

Mark pokračuje v krvavém odkazu Jigsawa, jenž před léty
zvrácenou hru odstartoval. Kdo si tentokrát zaslouží bojovat o život? Jaké hračky čekají na ne zcela nevinné oběti?
90 min. Mládeži nepřístupno.

REPREZENTAČNÍ
PLES

pátek 15. 1.
od 20.00 hod.

Vstupné 150,- Kč

Kulturní komise města pořádá XVIII.Repreples. K tanci a
poslechu hraje skupina ROXEL MUZIC. Bohatá tombola,
předtančení. Prodej vstupenek zajišťuje paní Cidlinová
tel.606 336 260.
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z 20. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 10. 12. 2009
1. Zpráva o plnění úkolů z 18 a 19. ZZM - Usnesení ZM č. 20 - 01
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 18 a 19. zasedání ZM předloženou místostarostkou
města Janou Gálovou bez připomínek.
2. Zpráva finančního výboru
Usnesení ZM č. 20 - 02
ZM schvaluje Zprávu o činnosti finančního výboru ZM za rok 2009 předloženou
předsedou Karlem Beneše bez připomínek.
3. Kontrola poskytnutých příspěvků za rok 2008
Usnesení ZM č. 20 - 03
ZM bere na vědomí výsledek kontroly přidělených finančních prostředků na podporu
kulturní, sportovní a tělovýchovné činnosti a práci s mládeží za rok 2008, kterou provedl
Finanční výbor zastupitelstva města Krásná Lípa a na základě zjištěného porušení
platných pravidel schvaluje vrácení částky 1 000 Kč od Českého kynologického klubu
Krásná Lípa.
4. Kontrola sociálního fondu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 20 - 04
ZM bere na vědomí výsledek kontroly sociálního fondu města Krásná Lípa za období od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2008, kterou provedl Finanční výbor zastupitelstva města Krásná
Lípa.
5. Zpráva kontrolního výboru - Usnesení ZM č. 20 - 05
ZM schvaluje Zprávu kontrolního výboru ZM pro rok 2009 předloženou předsedou
Josefem Myšákem bez připomínek.
6. Činnost p. o. Relax Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 06
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti p. o. Relax Krásná Lípa předloženou ředitelkou
Věrou Povolnou s těmito připomínkami:
a) Mgr. Milan Sudek – nesouhlas s propouštěním osvědčených pracovníků a přijímáni
noví.
b) Jan Kolář – nebylo splněno zadání RM snížit požadavek na příspěvek města na provoz
Továrny.
7. Nemovitost - Usnesení ZM č. 20 - 07
ZM schvaluje prodej přístavku na části (cca 156 m2) st. p. č. 217/1, k. ú. Krásná Lípa u
objektu č. p. 506, Pražská 6, Krásná Lípa firmě ECON C & S, s. r. o., Praha, Na Dvorcích
12/284 za cenu 10 000 Kč a následujících podmínek:
1. Firma provede opravu střechy a statické zajištění objektu do 30. 4. 2010. K zajištění
provedení prací bude složena na účet města vratná kauce ve výši 150 000 Kč.
2. Firma provede hrubou opravu fasády v termínu do 31. 8. 2010. K zajištění provedení
prací bude složena na účet města vratná kauce ve výši 75 000 Kč.
3. Firma smluvně dořeší výstavbu 11 parkovacích míst na p. p. č. 312/2 v termínu do 30.
5. 2010. K zajištění provedení prací bude složena na účet města vratná kauce ve výši
75 000 Kč.
4. Firma se zaváže zachovat průchod mezi objektem č. p. 506 a přístavkem min. do doby
případného provozního propojení s klubem Továrny.
5. Firma je obeznámena s tím, že pod částí přístavku protéká potok.
6. Průběh prácí bude projednán s majiteli sousedního objektu.
8. Smlouvy o budoucích smlouvách - Usnesení ZM č. 20 - 08
ZM schvaluje návrh smluv o budoucí kupní smlouvě se společností Relax Area, s. r. o. a
Tilia Park, s. r. o. Praha na případný odprodej pozemků dle předchozích usnesení ZM a
vedených jednání.
9. Toonan, s. r. o. - Usnesení ZM č. 20 - 09
ZM schvaluje žádost firmy ECON C & S, s. r. o., Praha, Na Dvorcích 12/284 o vystavení
souhlasu s cedováním (postoupením práv a závazků) smluv uzavřených s městem
Krásná Lípa na společnost Toonan, s. r. o. (ve věci výstavby Aparthotelu - komplex budov
LIPA CENTRUM) a pověřuje starostu města podpisem smluv po vyřešení formálních
náležitostí.
10. Nemovitosti - Usnesení ZM č. 20 - 10
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 781, ulice Elišky Krásnohorské, Krásná Lípa, k. ú. Krásná
Lípa Miroslavu Stankovičovi, Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské 781/19 za cenu 300 000
Kč a následujících podmínek:
1. Prodej objektu včetně bytových jednotek a jejich závazků.
2. Před podpisem kupní smlouvy žadatel uhradí kupní cenu v plné výši.
3. Žadatel si pronajme st. p. č. 662/8 o výměře 821 m2 (žádost bude podána nejpozději
při podpisu kupní smlouvy). Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení o předkupním
právu pro kupujícího.
4. Žadatel před podpisem kupní smlouvy převezme a uhradí dluhy na nájemném a
službách za současné nájemníky objektu.
5. Žadatel provede výměnu oken v celém objektu v termínu do 31. 10. 2010. K zajištění
prací složí žadatel na účet města vratnou kauci ve výši 100 000 Kč.
11. Prodej nemovitosti Kyjov 49, Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 11
ZM schvaluje zprostředkovatelskou smlouvu na prodej nemovitostí: st. p. č. 36, p. p. č.
202/5 a budovy č. p. 49 vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s Lužickou realitní kanceláří, s. r. o.,
Rumburk, 9. května 393/11, dle předloženého návrhu.
12. Vlčí Hora 84 - Usnesení ZM č. 20 - 12
ZM schvaluje propadnutí kauce ve výši 500 000 Kč ve prospěch města Krásná Lípa, dle
kupní smlouvy ze dne 10. 1. 2008 uzavřené s Květuší Chvátalovou, Teplice, Lbín 15 jako
smluvní pokuty za nedodržení termínu předložení pravomocného stavebního povolení k
rekonstrukci objektu č. p. 84, Vlčí Hora.
13. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 13
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 749/4 a p. p. č. 751, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Karlu Sládkovi, Krásná Lípa, Potoční 99/4 z důvodu zachování pozemků pro
potřeby města.
14. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 14
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2368/1, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného
domu Janu Pössnickerovi, Krásná Lípa, Nemocniční 26 a Bc. Martině Majarové,
Rumburk, Polní 727/8 za cenu 20 Kč/m2 za podmínky zachování bezejmenné vodoteče.
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.
15. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 15
ZM schvaluje prodej p. p. č. 588, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby garáže Stanislavu

Markovi, Krásná Lípa, Varnsdorfská 62 za cenu 30 Kč/m2 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.
16. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 16
ZM schvaluje prodej p. p. č. 589, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Stanislavu
Markovi, Krásná Lípa, Varnsdorfská 62 za cenu 25 Kč/m2 + cena porostů 5 000 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
17. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 17
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1962/10, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného
domu Oldřichu a Veronice Hladíkovým, Krásná Lípa, Nemocniční 28 za cenu 20 Kč/m2.
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.
18. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 18
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 144/5 a části p. p. č. 771/1, vše k. ú. Vlčí Hora
Alexandře a Lumírovi Banatovým, Krásná Lípa, Vlčí Hora 21 z důvodu nevhodného
dělení pozemků.
19. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 19
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1937/9 o výměře 108 m2, části p. p. č. 1935/2 o výměře 33
m2 a části p. p. č. 1937/24 o výměře 238 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Václavu Čechovi, Krásná Lípa, Rooseveltova 1038/2 za cenu 7 580 Kč (do
základní výměry 7 580 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
20. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 20
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1987, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Věře a
Josefu Dušánkovým, Krásná Lípa, Tatranská 6 za cenu 45 Kč/m2 + cena porostů 8 800
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
21. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 21
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1989/4 a p. p. č. 3190, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Vladimíře a Janu Kašparovým, Krásná Lípa, Lesní 855/2 za cenu 45 Kč/m2 +
porosty 1 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
22. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 22
ZM na doporučení RM nerealizuje obálkovou metodu a schvaluje prodej p. p. č. 311/4
o výměře 832 m2 a části p. p. č. 314/2 o výměře 578 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady TJ Klubu českých turistů, Česká Lípa, Děčínská 1414 za cenu 86 000 Kč
(pozemek 70 500 Kč, porosty 15 500 Kč) za podmínky zachování stávajících výústí a
umožnění jejich kontroly 1x za rok jejich uživateli. Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
23. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 23
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 314/2 o výměře 509 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení
zahrady občanskému sdružení Kanadští dřevorubci, Varnsdorf, Národní 503 za cenu
55 750 Kč (pozemek 25 450 Kč, porosty 30 300 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
24. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 24
ZM na doporučení RM nerealizuje obálkovou metodu a neschvaluje prodej p. p. č. 311/4
o výměře 832 m2, k. ú. Vlčí Hora Ing. Jindřichu a MUDr. Hedvice Hozákovým, Praha, U
Kříže 26/633 z důvodu prodeje jinému zájemci.
25. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 25
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Věře
Stranka, Böblingen, Nürtinger str. 110 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
26. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 26
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1753/4 a st. p. č. 1380, vše k. ú. Krásná Lípa Vlastě
Steklé, Krásná Lípa, Mánesova 28, Vlastě Votočkové, Rumburk, Novákova 278/6 a
Jaroslavu Steklému, Rumburk, Novákova 202/10 za symbolickou cenu 5 Kč v rámci
majetkoprávního vypořádání.
27. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 27
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1753/4 a st. p. č. 1380, vše k. ú. Krásná Lípa Radimu
Burkoňovi a Tereze Chrbolkové, Krásná Lípa, Nemocniční 26 za symbolickou cenu 5
Kč v rámci majetkoprávního vypořádání. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
28. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 28
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého návrhu, za
účelem zřízení zahrady Pavlíně a Jiřímu Klabanovým, Krásná Lípa, Pivovarská 6 za cenu
25 Kč/m2 za podmínky současného prodeje části st. p. č. 253, k. ú. Krásná Lípa (vedle
objektu č. p. 17) městu Krásná Lípa za cenu 25 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
29. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 29
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého návrhu za
účelem podnikání firmě KREDIT Děčín, a. s., Masarykovo nám. 3/3 za cenu 100 Kč/m2 za
podmínky kompletní rekonstrukce vnější části objektu čp. 17 v termínu do 15. 9. 2010.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
30. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 30
ZM schvaluje prodej st. p. č. 9, části p. p. č. 57/2 a p. p. č. 54, vše k. ú. Zahrady, dle
předloženého návrhu, za účelem zřízení zahrady Haně a Janu Nykodýmovým, Krásná
Lípa, Zahrady 31 za cenu 30 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
31. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 31
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 52 a část p. p. č. 57/2, vše k. ú. Zahrady, dle předloženého
návrhu za účelem zřízení zahrady Jiřině a Zdeňku Hoffmannovým, Krásná Lípa, Zahrady
33 za cenu 30 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
32. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 32
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1125, části p. p. č. 52 a části p. p. č. 57/2, vše k. ú. Zahrady,
dle předloženého návrhu, za účelem zřízení zahrady Andree Schnittnerové, Krásná Lípa,
Zahrady 30 za cenu 15 Kč/m2 a s podmínkou zachování informační tabule. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
33. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 33
ZM neuplatňuje obálkovou metodu a schvaluje prodej p. p. č. 177 o výměře 982 m2 a
části p. p. č. 176/1 o výměře 4124 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby
rodinného domu Haně Benešové, Praha 6, Čs. armády 11 za cenu 251 900 Kč. Prodej
bude uskutečněn po zřízení věcného břemene na přístup ke zdroji vody. 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.
34. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 34
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení
zahrady Pavlu Ranšovi, Trmice, Chelčického 14 z důvodu prodeje jinému zájemci.
35. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 35
ZM schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy na
zřízení přístupu ke zdroji vody na pozemku 176/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy ve prospěch
majitelů objektů č. p. 75, 45 a 52 za podmínky složení zúčtovatelné zálohy na vyhotovení
geometrického plánu v celkové výši 7 500 Kč s tím, že každý oprávněný složí 2 500 Kč do
31. 1. 2010. Oprávnění uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene.
36. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 36
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 177 a části p. p. č. 176/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za
účelem zřízení samostatné zahrady Jiřímu Benešovi, Praha 6, Čs. armády 11 z důvodu
nesplnění podmínek Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnictví města
Krásná Lípa.
37. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 37
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 644 o výměře 892 m2 a části p. p. č. 643 o výměře
105 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Milanu a Heleně
Gebauerovým Liberec, Sosnová, 466/2 za cenu 51 050 Kč (nad základní výměru 49 850
Kč, porosty 1 200 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
38. Převod pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 38
ZM ruší usnesení ZM č. 17-23/2009 ze dne 18. 6. 2009 o uznání vlastnictví st. p. č. 56, k.
ú. Vlčí Hora ve prospěch Marcely Šafářové, Praha, Řešovská 565/24.
39. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 39
ZM schvaluje prodej st. p. č. 56 o výměře 282 m2, k. ú. Vlčí Hora Marcele Šafářové,
Praha, Řešovská 565/24 za symbolickou cenu 5 Kč v rámci majetkoprávního vypořádání.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
40. Vydržení pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 40
ZM ruší usnesení ZM č. 14-22/2008 ze dne 11. 12. 2008 o vydržení části p. p. č. 1902/2, k.
ú. Krásná Lípa Daně Králíčkové, Kadaň, Na Strážišti 1864.
41. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 41
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1902/2 o výměře 354 m2, k. ú. Krásná Lípa Daně
Králíčkové, Kadaň, Na Strážišti 1864 za symbolickou cenu 5 Kč v rámci majetkoprávního
vypořádání. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
42. Směna pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 42
ZM schvaluje směnu p. p. č. 976/4, k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 2762/3, k. ú. Krásná Lípa se
Zuzanou Švecovou, Krásná Lípa, Polní 14. Rozdíl výměr bude řešen doplatkem ve výši 15
Kč/m2. Náklady se směnou uhradí směňující rovným dílem.
43. Prodej pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 43
ZM ruší usnesení ZM č. 16-23/2009 ze dne 26. 3. 2009 o prodeji části p. p. č. 1890/3 a
části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná Lípa Vladimíru Shejbalovi, Krásná Lípa, Krásný Buk
65 a schvaluje ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č.
2009/40/15-188 a smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/23/15-189 a po odečtení dosud
vynaložených nákladů na geo. plán schvaluje vrácení zálohy kupní ceny ve výši 51 269 Kč.
44. Prodej pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 44
ZM ruší usnesení ZM č. 16-25/2009 ze dne 26. 3. 2009 o prodeji části p. p. č. 2337/1 a
části p. p. č. 2329/1, vše k. ú. Krásná Lípa Michalu a Lence Stiborovým.
45. Souhlas s prodejem pozemku - Usnesení ZM č. 20 - 45
ZM vydává Jaroslavu Dostálovi, Varnsdorf, Bratislavská 998 souhlas s prodejem p. p.
č. 258/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy paní Planerové a panu Jarošovi, Ústí nad Labem,
Keplerova 24 za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu části p. p. č. 233, k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy v termínu do 31. 1. 2010.
46. Souhlas s prodejem pozemků - Usnesení ZM č. 20 - 46
ZM vydává souhlas Margitě a Josefu Pakandlovým, Krásná Lípa, Malátova 5 s prodejem
části p. p. č. 2941 o výměře 79 m2 a části p. p. č. 2940 o výměře 4 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa Janě Pakandlové a Stanislavu Kebortovi, Krásná Lípa.
47. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - dodatek - Usnesení ZM č. 20 - 47
ZM schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny p. o. ZŠ a MŠ, dle předloženého návrhu.
48. Žádost ZŠ a MŠ Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 48
ZM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
(dále jen ZŠ a MŠ) a uvolnění částky z investičního rozpočtu města Krásná Lípa pro rok
2009 účelové dotace pro ZŠ a MŠ v celkové výši 400 000 Kč do investičního fondu (fondu
reprodukce majetku-účet 916) ZŠ a MŠ.
49. ZŠ a MŠ Krásná Lípa r. 2009 - Usnesení ZM č. 20 - 49
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 2. 11. 2009
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
50. ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa - 1. rozpočtové opatření 2009 - Usnesení ZM č. 20 - 50
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa roku 2009, dle předloženého návrhu.
51. ZŠ a MŠ - dotace z FMP - Usnesení ZM č. 20 - 51
ZM schvaluje přijetí dotace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa z Fondu
malých projektů (FMP) z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a
Svobodným státem Sasko na realizaci projektu Spolupráce mateřských škol Großschönau
a Krásná Lípa v celkové výši 9 972 EUR s tím, že vlastní prostředky organizace tvoří 15%
způsobilých výdajů. (Celková dotace je ve výši 15 512 EUR).
52. ZŠ a MŠ - rezervní fond - Usnesení ZM č. 20 - 52
ZM schvaluje financování nákladů spojených s realizací projektu Spolupráce mateřských
škol Großschönau a Krásná Lípa (1. 10. 2009 – 30. 9. 2010) z rezervního fondu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ. Finanční prostředky budou vráceny zpět v plné výši do
rezervního fondu ZŠ a MŠ po přijetí dotačních prostředků z FMP na základě předložených
žádostí o platbu. Spoluúčast ve výši 15% bude uhrazena ze schváleného provozního
rozpočtu ZŠ a MŠ.
53. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ na rok 2010 - Usnesení ZM č. 20 - 53
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje ZŠ a MŠ Krásná Lípa ve výši 3
025 tis. Kč, který bude čerpán na základě schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2010.
54. Rozpočet ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro rok 2010 - Usnesení ZM č. 20 - 54
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa na rok 2010, dle předloženého návrhu.
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55. Kostka Krásná Lípa, p. o. - dodatek - Usnesení ZM č. 20 - 55
ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
56. Neinvestiční příspěvek na provoz KOSTKA, p. o. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 56
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové
organizace KOSTKA v celkové výši 373 tis. Kč. Příspěvek bude čerpán na základě
schváleného rozpočtu KOSTKA, p. o. pro rok 2010.
57. Rozpočet KOSTKA, p. o. Krásná Lípa na rok 2010 - Usnesení ZM č. 20 - 57
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa pro rok 2010, dle
předloženého návrhu.
58. Relax Krásná Lípa, p. o. - dodatek - Usnesení ZM č. 20 - 58
ZM schvaluje dodatek č. 6 zřizovací listiny p. o. Relax Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
59. RELAX, p. o. Krásná Lípa - 2. rozpočtové opatření 2009 - Usnesení ZM č. 20 - 59
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu RELAX, p. o. Krásná Lípa roku 2009, dle
předloženého návrhu.
60. Neinvestiční příspěvek na provoz RELAX, p. o. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 60
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové
organizace RELAX v celkové výši 1 741 tis. Kč. Příspěvky budou čerpány na základě
schváleného rozpočtového provizoria RELAX pro rok 2010.
61. Rozpočtové provizorium p. o. RELAX Krásná Lípa na rok 2010
Usnesení ZM č. 20 - 61
ZM schvaluje rozpočtové provizorium příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa pro
rok 2010, dle předloženého návrhu s tím, že ředitelka příspěvkové organizace Relax
Krásná Lípa předloží v termínu do 31. 12. 2009 upravený návrh rozpočtu na rok 2010 s
respektováním předchozích usnesení ZM a RM.
62. 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 20 - 62
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2009 v
předloženém znění.

63. 5. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok 2009 - Usnesení ZM č. 20 - 63
ZM pověřuje starostu města Krásná Lípa v případě potřeby odsouhlasit 5. rozpočtové
opatření rozpočtu města pro rok 2009 v souvislosti se zaúčtováním vztahů na státní
rozpočet s tím, že následně bude schváleno v ZM.
64. Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa roku 2010 - Usnesení ZM č. 20 - 64
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1. 1. 2010 podle rozpočtového
provizoria, v předloženém znění.
65. Nasmlouvané investice na přelomu roku 2009/2010 - Usnesení ZM č. 20 - 65
ZM schvaluje pokračování realizace investic města a proplácení jednotlivých plateb dle
smluvních podmínek a rozpočtu akcí do schválení rozpočtu na rok 2010, a to především
u investic:
a) Projektové dokumentace
b) Inženýrské služby
c) Regenerace Křinického náměstí
d) Kanalizace II. etapa
e) Odkup pozemků
f) Oprava kaple ve Vlčí Hoře
g) Obnova zeleně
h) Centrální pult řízení kotelen
66. Předání kompetence RM - Usnesení ZM č. 20 - 66
ZM schvaluje využití volných finančních prostředků města Krásná Lípa ke zhodnocování
do max. výše 5 mil. Kč a pověřuje RM k tomuto nakládání.
67. Odpis pohledávek - Usnesení ZM č. 20 - 67
ZM schvaluje odpis promlčených a nepromlčených pohledávek k rozpočtovým příjmům
města Krásná Lípa k 30. 9. 2009, dle předloženého návrhu.
68. Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách - Usnesení ZM č. 20 - 68
ZM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty
s Dagmar Hladíkovou, bytem Krásná Lípa, Studánecká 564/16, dle upraveného návrhu.
69. Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách - Usnesení ZM č. 20 - 69
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ZM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách s Annou Kurucovou,
bytem Varnsdorf, U Nádraží 1059, dle předloženého návrhu.
70. Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách - Usnesení ZM č. 20 - 70
ZM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty s
Vladislavou Petrovou, bytem Krásná Lípa, Studánecká 564/16, dle předloženého návrhu.
71. Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 20 - 71
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s.,
IČ 27232425, Děčín, Teplická 874/8, na uložení el. kabelu do pozemků města Krásná Lípa
p. p. č. 2767/2 a p. p. č. 1159/1, k. ú. Krásná Lípa. Jedná se o výstavbu nové el. přípojky v
ulici Lidická pro budoucí rodinný dům na části p. p. č. 1159/1.
72. Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 20 - 72
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s.,
IČ 27232425, Děčín, Teplická 874/8, na uložení el. kabelu do pozemků města Krásná Lípa
p. p. č. 2931, 2932 a st. p. č. 281/1, k. ú. Krásná Lípa. Jedná se o přeložku vrchního vedení
do země mezi školní jídelnou a ZŠ v rámci akce Zateplení školní budovy.
73. Směna pozemků v křižovatce u kina - Usnesení ZM č. 20 - 73
ZM schvaluje v rámci naplnění smlouvy o budoucí směnné smlouvě s Mgr. Jitkou
Jursíkovou, Šmeralova 360/30, Praha, směnu části pozemku p. p. č. 2978/1 (původní
číslo pozemku p. p. č. 2978, citované ve smlouvě o smlouvě budoucí) k. ú. Krásná Lípa,
o výměře cca 13 m2 - pás podél plotu 0,65 x 20m výměnou za část pozemku 1036/1, k.
ú. Krásná Lípa, pod chodníkem, o výměře 13 m2. Náklady spojené s výměnou pozemků
- GOP a pod. - uhradí smluvní strany na půl. ZM nesouhlasí se stavbou plotu ve prospěch
Mgr. Jitky Jursíkové ani s prodejem pozemku p. p. č. 284/1, k. ú. Krásná Lípa.
74. Obecně závazné vyhlášky - Usnesení ZM č. 20 - 74
ZM ruší OZV č. 7/2004 Požární řád města Krásná Lípa.
ZM schvaluje OZV č. 5/2009 Požární řád města Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
75. Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 20 - 75
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
a) Jiří Podhorský – stav rekonstruované silnice přes Krásnou Lípa,
b) Mgr. Petr Hořeňovský – členy dozorčí rady o. p. s. České Švýcarsko schvalovat v RM.
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z 59. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 03.12.2009
I. Hlavní program - Zasedání ZM - Usnesení RM č. 59 - 01
RM projednala přípravu jednání 20. zasedání ZM dne 10. 12. 2009 a jeho hlavní program:
- Zpráva o činnosti p. o. Relax Krásná Lípa
- Zprávy výborů ZM za rok 2009 (KV, FV)
Jmenování vedoucího odboru - Usnesení RM č. 59 - 02
RM jmenuje, na návrh tajemníka MěÚ, Petra Olivu, bytem Pletařská 11, Krásná Lípa vedoucím
odboru majetkového a civilně správního, s účinností od 1. 1. 2010.
II. Došlá pošta - Prodej pozemků - Usnesení RM č. 59 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 644 o výměře 892 m2 a části p. p. č. 643 o výměře
105 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Milanu a Heleně Gebauerovým
Liberec, Sosnová, 466/2 za cenu 51 050 Kč (nad základní výměru 49 850 Kč, porosty 1 200 Kč).
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 59 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 9, části p. p. č. 57/2 a p. p. č. 54, vše k. ú. Zahrady, dle
předloženého návrhu, za účelem zřízení zahrady Haně a Janu Nykodýmovým, Krásná Lípa,
Zahrady 31 za cenu 30 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 59 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 52 a část p. p. č. 57/2, vše k. ú. Zahrady, dle
předloženého návrhu za účelem zřízení zahrady Jiřině a Zdeňku Hoffmannovým, Krásná Lípa,
Zahrady 33 za cenu 30 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 59 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1125, části p. p. č. 52 a části p. p. č. 57/2, vše k. ú. Zahrady,
dle předloženého návrhu, za účelem zřízení zahrady Andree Schnittnerové, Krásná Lípa, Zahrady
30 za cenu 15 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 59 - 07
RM bere na vědomí odstoupení Zbyňka Šedivého, Krásná Lípa, Zahrady 35 od žádosti o odkoupení
pozemků a schvaluje vrácení kauce 5 000 Kč.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 59 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého návrhu,
za účelem zřízení zahrady Pavlíně a Jiřímu Klabanovým, Krásná Lípa, Pivovarská 6 za cenu 25 Kč/
m2 za podmínky současného prodeje části st. p. č. 253, k. ú. Krásná Lípa (vedle objektu č. p. 17)
městu Krásná Lípa za cenu 25 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 59 - 09
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 348/3, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu
za účelem podnikání firmě KREDIT Děčín, a. s., Masarykovo nám. 3/3 za cenu 100 Kč/m2 za
podmínky kompletní rekonstrukce vnější části objektu čp. 17 v termínu do 15. 9. 2010. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 59 - 10
RM doporučuje ZM neuplatňovat obálkovou metodu a schválit prodej p. p. č. 177 o výměře 982
m2 a části p. p. č. 176/1 o výměře 4124 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby
rodinného domu Haně Benešové, Praha 6, Čs. armády 11. 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.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 59 - 11
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem
zřízení zahrady Pavlu Ranšovi, Trmice, Chelčického 14 z důvodu prodeje jinému zájemci.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 59 - 12
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 177 a části p. p. č. 176/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za účelem zřízení samostatné zahrady Jiřímu Benešovi, Praha 6, Čs. armády 11 z důvodu
nesplnění podmínek Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 59 - 13
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1753/4 a st. p. č. 1380, vše k. ú. Krásná Lípa Radimu
Burkoňovi a Tereze Chrbolkové, Krásná Lípa, Nemocniční 26 za symbolickou cenu 5 Kč v rámci
majetkoprávního vypořádání. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 59 - 14
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1902/2 o výměře 354 m2, k. ú. Krásná Lípa
Daně Králíčkové, Kadaň, Na Strážišti 1864 za symbolickou cenu 5 Kč v rámci majetkoprávního
vypořádání. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej pozemku - Usnesení RM č. 59 - 15
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 56 o výměře 282 m2, k. ú. Vlčí Hora Marcele Šafářové,
Praha, Řešovská 565/24 za symbolickou cenu 5 Kč v rámci majetkoprávního vypořádání. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 59 - 16
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 16-25/2009 ze dne 26. 3. 2009 o prodeji části p. p. č.
2337/1 a části p. p. č. 2329/1, vše k. ú. Krásná Lípa Michalu a Lence Stiborovým. RM schvaluje
vrácení kauce ve výši 5 000 Kč.
Souhlas s prodejem pozemků - Usnesení RM č. 59 - 17
RM doporučuje ZM vydat souhlas Margitě a Josefu Pakandlovým, Krásná Lípa, Malátova 5 s
prodejem části p. p. č. 2941 o výměře 79 m2 a části p. p. č. 2940 o výměře 4 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa Janě Pakandlové a Stanislavu Kebortovi, Krásná Lípa.
Byty - Usnesení RM č. 59 - 18
RM neschvaluje pronájem bytu č. 7, Krásná Lípa, Bezručova 359/15 Kašparu Balážovi, Rumburk,
K. Světlé 222/18, z důvodu zachování potřeb města jako náhradní ubytování.
Byty - Usnesení RM č. 59 - 19
RM schvaluje pronájem bytu č. 33, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí:
1. Manová Olga, Krásná Lípa, U Tiskárny 651/9
2. Teplá Jitka, Krásná Lípa, Nemocniční 1056/16
3. Hrobníková Ivana, Krásná Lípa, Pletařská 22/3
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 59 - 20
RM neschvaluje žádost o zrušení výpovědi z nájemního bytu č. 17 Vladislavě Petrové, Krásná Lípa,
Studánecká 564/16.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 59 - 21
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 2009/22/27 - 90 uzavřené s Ivetou Bártovou, Krásná
Lípa, Varnsdorfská 47/18 na nebytové prostory č. 2 v objektu Masarykova 1094/4 k 31. 12. 2009.
Projekt Národního parku - Usnesení RM č. 59 - 22
RM souhlasí s realizací opatření k regulaci norka amerického na p. p. č. 571, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy a p. p. č. 901, k. ú. Vlčí Hora, dle předloženého projektu NP ČŠ Krásná Lípa.
III. Různé - Byty - Usnesení RM č. 59 - 23
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Havlíčkova 628/34, Krásná Lípa. Byt II. kategorie
o velikosti 1 + 2 (cca 158 m2). Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 59 - 24
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 29, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa a jeho
budoucí prodej. Byt je I. kategorie o velikosti 1 + 2 (cca 38m2). 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. 59 - 25
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 2, o celkové rozloze 103 m2, Krásná
Lípa, Masarykova 1094/4 (Dům služeb).
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 59 - 26
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o nájmu pozemků, kterými se prodlužuje doba nájmu do 31.
12. 2014: č. smlouvy nájemce;
2000/23/17-008 Jindřiška Mrkáčková, Krásná Lípa, Nemocniční 2;
2005/23/15-147 Jiří Pech, Krásná Lípa, Čelakovského 5;
99/23/17-049 Martin Fritsche Krásná Lípa, Sněžná 42;
2000/23-17-012 Jan Hnuta, Krásná Lípa, Polní 4;
2004/23/15-353 Jan Hnuta, Krásná Lípa, Polní 4;
2005/23/15-70 Jan Hnuta, Krásná Lípa, Polní 4;
2004/23/15-323 Jiří Kopecký, Krásná Lípa, Na Náspu 6;
99/23/17-043 Miruška Petrásková, Krásná Lípa, E. Krásnohorské 5;
2005/23/15-149 4. ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa;
2005/23/15-186 Oldřich Strouhal, Krásná Lípa, Krásný Buk 54;
2000/23/17-021 Marie Stahnkeová, Krásná Lípa, Kvapilova 13;
2000/23/17-003 Jaroslava Krčmářová, Krásná Lípa, Dukelská 4;
2004/23/15-327 Pavel Brušák, Teplice, J. K. Tyla 1312;
2004/23/15-352 Jindřich Shejbal, Ústí n. L., Nová 22;

99/23/17-041 Zdenek Houfek, Krásná Lípa, Potoční 9;
2004/23/15-275 Václav Hieke, Krásná Lípa, Nemocniční 26;
2000/23-17/006 Arnošt Ponížil, Krásná Lípa, Varnsdorfská 27;
2004/23/15-139 Jana Hamžíková, Krásná Lípa, Nemocniční 38;
99/23/17-053 Václav Širc, Děčín, Hveizdoslavova 294;
2004/23/15-243 Dana Šimonová, Krásná Lípa, Varnsdorfská 22;
2004/23/15/025 Václav Koubek, Krásná Lípa, Kovářská 16;
2004/23/15-242 Jaroslav Rajšl, Krásná Lípa, Dlouhý Důl 67;
2004/23/15-244 Ladislav Bezděk, Krásná Lípa, Bendlova 7;
99/23/17-052 Ladislav Bezděk, Krásná Lípa, Bendlova 7;
2000/23/17-013 Zbyněk Žitník, Krásná Lípa, Fibichovo údolí 16;
2000/23/17-029 Martin Křepelka, Krásná Lípa, Nemocniční 32;
2004/23/15-321 Helena Kučerová, Krásná Lípa, Vlčí Hora 5;
2004/23/15-325 Jana Pézlová, Praha 5, Janáčkovo nábřeží 31;
2004/23/15-246 Jiří Škvor, Praha 8, Frýdlantská 1300;
99/23/17-046 Eva Štifterová, Krásná Lípa, Vlčí Hora 20;
2000/23/17-010 Antonín Šícha, Krásná Lípa, Varnsdorfská 68;
2005/23/15-189 Jaroslav Maixner, Krásná Lípa, Kyjovská 9;
2003/23/15-245 Pavlína Záhorská, Krásná Lípa, Masarykova 45;
2000/23/17-014 Jan Benych, Krásná Lípa, El. Krásnohorské 43;
2000/23/17-009 Pavel Vohryzka, Krásná Lípa, Havlíčkova 6;
2004/23/15-322 Jarmila Němečková, Krásná Lípa, Nemocniční 38;
2000/23/17/044 Ludmila Marholdová, Krásná Lípa, Nemocniční 38;
2005/23/15-146 Tomáš Krčmář, Krásná Lípa, Vlčí Hora 93;
2000/23/17-18 Josef Malík, Praha 5, Nám. osvoboditelů 1363;
2005/23/15-23 Ing. Jaromír Otipka, Praha 6, Koulova 13;
2000/23/17-002 Antonín Štěpán, Krásná Lípa, Dukelská 3;
2000/23/17-017 Jana Zemanová, Krásná Lípa, Školní 9;
2000/23/17-030 Karel Krupa, Krásná Lípa, Havlíčkova 22;
2000/23/17-042 Jan Hnuta, Krásná Lípa, Polní 4.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 59 - 27
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o nájmu pozemků, kterými se prodlužuje doba nájmu do 31.
12. 2014 za podmínky uhrazení dluhů vůči městu:
č. smlouvy nájemce:
2000/23/17-027 Jiří Špaček, Praha, Kubišova 59;
2000/23/17-033 Karel Alfery, Krásná Lípa, Kovářská 4;
2000/23/17-023 Karel Čech, Krásná Lípa, Varnsdorfská 85.
Neinvestiční příspěvek na provoz RELAX, p. o. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 59 - 28
RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti
příspěvkové organizace RELAX v celkové výši 1 741 tis. Kč, z toho účelově vázaný příspěvek na
činnost v Továrně 935 tis. Kč a ve Sportovním areálu ve výši 806 tis. Kč. Příspěvky budou čerpány
na základě schváleného rozpočtu RELAX pro rok 2010.
RELAX, p. o. Krásná Lípa - 2. rozpočtové opatření 2009 - Usnesení RM č. 59 - 29
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření rozpočtu RELAX, p. o. Krásná Lípa roku 2009,
dle předloženého návrhu.
Rozpočet RELAX, p. o. Krásná Lípa na rok 2010 - Usnesení RM č. 59 - 30
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa
pro rok 2010, dle předloženého návrhu s tím, že RM ukládá Věře Povolné předložit v termínu do
31. 12. 2009 upravený návrh rozpočtu na rok 2010 s respektováním předchozích usnesení RM.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko - Usnesení RM č. 59 - 31
RM navrhuje, aby na uvolněné místo člena Správní rady o. p. s. České Švýcarsko po Antonínu
Koláčkovi byl jmenován Jaroslav Stibor, Krásná Lípa, Komenského 7.
RM na základě usnesení a dopisu o. p. s. České Švýcarsko a osobního projednání schvaluje, aby na
uvolněné místo po Petru Gandalovičovi byl jmenován Petr Pudil, Jaselská 25, Praha 6 - Dejvice,
členem Správní rady o. p. s. České Švýcarsko.
RM schvaluje výměnu svého zástupce ve Správní radě o. p. s. České Švýcarsko a to tak, že na místo
starosty města Zbyňka Linharta, Krásná Lípa, Bezručova 4, bude jmenován Jan Kolář, Rolnická
16/16, Rumburk.
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RM schvaluje jmenování Libora Ambrozka, Urbanova 35, Kyjov na druhé funkční období za člena
Správní rady o. p. s. České Švýcarsko.
Smlouvy o budoucích smlouvách - Usnesení RM č. 59 - 32
RM doporučuje ZM schválit návrh smluv o budoucí kupní smlouvě se společností Relax Area,
s. r. o. a Tilia Park, s. r. o. Praha na případný odprodej pozemků dle předchozích usnesení ZM a
vedených jednání.
Prodej nemovitosti Kyjov 49, Krásná Lípa - Usnesení RM č. 59 - 33
RM doporučuje ZM schválit zprostředkovatelskou smlouvu na prodej nemovitostí: st. p. č. 36,
p. p. č. 202/5 a budovy č. p. 49 vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s Lužickou realitní kanceláří, s. r. o.,
Rumburk, 9 Května 393/11, dle předloženého návrhu.
Telefony - Usnesení RM č. 59 - 34
RM schvaluje dohodu o převodu práv a závazků na telefonní číslo 608 468 965 s Karlem
Homolkou, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a a na telefonní číslo 774 233 010 s příspěvkovou
organizací Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě budoucí - Usnesení RM č. 59 - 35
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 874/8, týkající se uložení zemního kabelu NN do pozemků města z
důvodu výstavby nové el. přípojky pro dům č. p. 278.
Projekt výstavby OBČANSKÉHO INFORMAČNÍHO STANOVIŠTĚ - Usnesení RM č. 59 - 36
RM se seznámila se záměrem Mgr. Jana Čapka z Hradce Králové, vybudovat v místech dnešního
nefungujícího VKK na Varnsdorfské ulici OBČANSKÉ INFORMAČNÍ STANOVIŠTĚ s praktickým
příkladem fotovoltaické elektrárny a vyslovuje předběžný souhlas.
Ceník ke smlouvě o odstranění odpadu č. 7300010 - Usnesení RM č. 59 - 37

RM schvaluje dodatek č. 10 smlouvy, který upravuje ceník ke smlouvě číslo 730010 o odstraňování
odpadů uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a firmu Marius Pedersen, a. s., se sídlem Průběžná
1940/3, 500 09 Hradec Králové. Ceník je platný od 1. 1. 2010.
Žádost o splátkový kalendář - Usnesení RM č. 59 - 38
RM projednala žádost o splátkový kalednář Caffe Venezia ze dne 25. 11. 2009 a schvaluje tuto
žádost a netrvá na sepsání původní dohody o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách vč.
smluvní pokuty.
Prodloužení plné moci - Usnesení RM č. 59 - 39
RM se seznámila se stavem pohledávky města Krásná Lípa paní Zuzany Ferencové, bytem Krásná
Lípa, Varnsdorfská 160/72 předané poprvé dne 8. 12. 2008 k vymožení společnosti PROFI-CZ.
spol. s r. o., Plzeň a schvaluje prodloužení doby k jejímu vymožení o dalších 12 měsíců.
Oprava mostku - Usnesení RM č. 59 - 40
RM schvaluje nabídku firmy SaM silnice a mosty Děčín, a. s. na opravu mostku přes odtok z
Cimráku ve Smetanově ulici, dle předloženého návrhu.
Oprava povrchu chodníku - Usnesení RM č. 59 - 41
RM na základě nabídky firmy SaM silnice a mosty Děčín, a. s. schvaluje opravu chodníku v ulici
Nemocniční, před č. p. 1089 a č. p. 1090, dle předloženého návrhu.
Sjezd z komunikace před č. p. 286 - Usnesení RM č. 59 - 42
RM na základě nabídky firmy SaM silnice a mosty Děčín, a. s. neschvaluje opravu sjezdu z
komunikace před č. p. 286 v ulici Smetanova.
Obnova památníku padlých v Zahradách - Usnesení RM č. 59 - 43
RM souhlasí s obnovou památníku padlých z. 1. světové války na p. p. č. 43/9 a p. p. č. 43/7, oba k.
ú. Zahrady a ukládá odboru VIŽP koordinovat přípravu tohoto projektu.

Tentokrát jsme se setkali
trochu jinak
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nnás v Krásné Lípě. Že to má
být tentokrát překvapení
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jsme věděli už z minulého
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setkání. Loudíme všude, nikdo nám nic nechce říct.
Ani řidič v autobuse nic neřekne. Prostě nikdo se
„neprokec“. Kam nás to vezou, snad nebude tím
překvapením, že půjdeme zpátky pěšky? - to jsou
slova Ládi. Konečně nám paní učitelka za jízdy říká,
že jedeme do Mladé Boleslavi do muzea Škoda
Auto. Viděli jsme krátký film o výrobě jednotlivých
součástek, jejich skládání až po konečné montování
celého auta. Dozvěděli jsme se , že již roku 1895
začali mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav
Klement vyrábět jízdní kola, 1899 mohla firma
vyrábět motorky a 1905 přešla postupně na výrobu
automobilů. Od roku 1925 již firma nenese jméno
Laurin & Klement, ale aby se mohla udržet na trhu,
došlo ke sloučení s podnikem Škoda Plzeň.
Oči kluků, ale i dívek jen zářily. Vždyť je tu úplně
všechno - staré, vzácné, ale i nejmodernější typy.
Zpátky jsme se vraceli už za tmy. Ve škole nás čekala
ještě další důležitá věc. Otevíráme dvojjazyčnou
Galerii stromů. V každé vitríně je popsán podrobně

jeden
j d
strom. G
Galerie
l i vznikala
ik l postupně ve
spolupráci s Naturschutzzentrem Neukirch a
bude postupně doplňována. A protože se blíží
čas adventní, vyrábíme si vánoční přání, lepíme,
stříháme, vyřezáváme. Dokonce i Mikuláš nám
už něco poslal. A tak společně ztrávené dva dny
uběhly neskutečně rychle. Příště se uvidíme – to
už bude rok 2010, a tak všem vše nej, nej, nej. Toto
setkání se mohlo uskutečnit za finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.
(Za celou skupinu Honza Šťastný a Monika
Schwarzová)

Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart

Zápis do 1. třídy
se blíží…
Milé děti – nejstarší ze školek, i vy, které
jste do školky nechodily, protože jste se v
mateřských školách a doma již vše naučily.
Nastal čas pokračovat dál. Další vaší životní
cestičkou je CESTIČKA ŠKOLOU.
K zápisu do ZÁKLADNÍ ŠKOLY se na vás
všechny těší učitelé, paní ředitelka a
samozřejmě naše pohádkové postavy,
které vás celým zápisem provedou právě:
20.1.2010 a to v čase od 13:30hod.
Rodiče žádáme, aby nezapomněli na:
rodný list dítěte, občanský
průkaz, přezůvky a 40,- Kč.
(m.alf)

Z pohádky do
pohádky

Cesta do Varnsdorfu
V rámci projektu „Propagace technických a
řemeslných oborů“ jsme se zúčastnili ukázkového
dne na Střední průmyslové škole technické
Varnsdorf a exkurze ve firmě TOS Varnsdorf.
Rozděleni do skupinek jsme měli možnost
prohlédnout si zblízka, co to znamená, když se
řekne „technický obor“ nebo „strojírenství“. Prošli
jsme školními dílnami, a co bylo hlavní, mohli jsme
si sami vyzkoušet některé technické dovednosti. V
autodílně jsme si zkusili spojit dva plíšky nýtováním
a vyrobit závit v kovové destičce. U elektrikářů jsme
zapojovali elektrický obvod, aby se nám rozsvítil
smajlík. V další dílně jsme sledovali počítačem
řízenou výrobu kovových šachových figurek. To se
nám líbilo ze všeho nejvíc, zvlášť, když jsme každý
jednu takovou figurku dostali jako suvenýr. Kromě
toho jsme si ze školy odváželi i kousky snýtovaných
plíšků a destičku se závitem a šroubem, zkrátka
výsledky našich pokusů.
Ve firmě TOS se nám dostalo hodně zajímavých
informací, mohli jsme pocítit vůni strojírenského
průmyslu v podobě pachu olejů – ale to nám
většinou moc nevadilo. Prošli jsme s průvodci
několika výrobními halami, zaujala nás hlavně
jejich rozlehlost. Ještě víc nás však „okouzlily“
ohromné stroje a jejich mnohamilionové ceny. O
každém stroji jsme se dozvěděli to nejzajímavější,
na tabulkách jsme si mohli přečíst, kam bude který
stroj vyvezen. A byly to pro nás i některé dost

Kotelna Mánesova ul. - Usnesení RM č. 59 - 44
Dle předchozích ujednání a v souladu s předchozími usneseními se ZM i RM nebudou nadále
zabývat problematikou rekonstrukce kotelny v Mánesově ulici.
Odměny pro organizace - Usnesení RM č. 59 - 45
RM schvaluje rozdělení odměn pro organizace za rok 2009, dle upraveného návrhu.
Zápis do kroniky města - Usnesení RM č. 59 - 46
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc říjen 2009, dle předloženého návrhu.
IV. Informace - Informace
RM dále projednala tyto informace:
- trafostanice Vlčí Hora,
- směna části pozemku č. 1036/1 za část pozemku č. 2978 - p. Jursíková
- rozhodnutí po poskytnutí podpory ze SFŽP - kanalizace II. etapa,
- usnesení a zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne 30. 10. 2009,
- průběžná informace o investičních aktivitách skupiny LIPA DEVELOPMENT ke dni 30. 11. 2009.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z kulturní komise ze dne 1. 12. 2009
- zápis z komise VIŽP ze dne 1. 12. 2009
- zápis z komise sociálně zdravotní ze dne 1. 12. 2009,
- zápis z 29. schůzky finančního výboru ze dne 24. 11. 2009,
- zápis z 18. schůzky kontrolního výboru ze dne 26. 11. 2009.

exotické kraje, jako např.
Indie, Kanada či SAE.
Celý den se nám moc
líbil, dozvěděli jsme plno
zajímavých a nových věcí,
bavilo nás vyzkoušet si
něco sami vyrobit v dílně.
Některým z nás to určitě
pomůže při rozhodování,
kam dál po ZŠ. Všem
zájemcům o technické obory doporučujeme
návštěvu a prohlídku SPŠT. Stojí to za to.
Z prací žáků 8. a 9. tříd sestavila H. Hořeňovská

Vánoční
Na Vánoce jsou cukrátka,
rozkvetou i poupátka.
Na Vánoce si přejeme přání,
když se splní, bude k mání.
Najíme se s celou rodinou,
vezmu si tu koledu svou.
(Luboš Domonkos 9.B)

Děti se vždy moc těší na karneval, protože to
je bezesporu ta hlavní událost, kdy přichází na
řadu pohádková maska a každý se náhle změní z
obyčejného Pepíka třeba v odvážného prince. Ale
proč čekat až na karneval?
Jeden z takových všedních obyčejných dnů jsme
si proto s dětmi začarovali školku do Pohádkové
země a těšili se, co na nás po vstupu kouzelnými
vchodovými dveřmi čeká…
V Pohádkové zemi se to samozřejmě hemží
pohádkovými postavičkami a tak to i u nás po
ránu vypadalo, jako když se vysypou obrázky z
pohádkové knížky. Hemžilo se to tu princeznami,
princi, kuchaři i bojovníky, ale byl tu k vidění i
vodník nebo Červená Karkulka, kovboj či kouzelník.
Na návštěvu k nám zavítaly také děti z kroužku
Včelička,které to u nás ve školce už taky trošku
znají, protože celý podzim právě sem chodí na
návštěvu a na společné učení s tužkou Aničkou.
No, a potom už nás čekalo šestero království a v
nich šestero úkolů, které bylo třeba splnit, abychom
všechna ta krásná barevná království vysvobodili
ze spárů černokněžníka.
Museli jsme je samozřejmě najít po celé Zemi a
tak nás toulání zavedlo do všech koutů školičky.
Nemusím snad ani psát, že se to samozřejmě
všechno povedlo a splnit úkoly bylo pro naše malé
pohádkové postavy doslova hračka.
Ani děti z Včelky se nedaly zahanbit a připravily si
pro nás dokonce krásné básničky.
A jak to bylo dál? Zazvonil zvonec – ale ne – ještě
nebyl konec.
Ještě tu byl dárek za takové chrabré osvobozování
– paní učitelky zahrály dětem loutkovou pohádku
„O Budulínkovi“ a potom už definitivně zazvonil
zvonec a pohádkové království se zavřelo
zase nejméně na dobu do našeho oblíbeného
karnevalu .…..
(D. Lehoczká)
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Kickboxeři z KBC Krásná Lípa hodnotili loňskou sezonu
Na první turnaj v prosinci 2008 vyrazil pouze trenér Milan Dušek s jediným
boxerem Janem Sojkou a hned přivezli stříbrnou medaili. V březnu 2009
nastoupili závodníci dva. Tomáš Macke získal zlatou medaili a Marek Fuksa
přidal ještě bronz. V dubnu 2009 se konal Národní Pohár v Jablonci nad Nisou,
kam už vyjeli tři kickboxeři. Marek Fuksa a Michal Málek získali stříbro a Tomáš
Macke bronz. V květnu 2009 se konalo Mistrovství České republiky ve Vysokém
Mýtě a tam vybojoval Marek Fuksa stříbro a Tomáš Macke byl okraden o bronz.
V září 2009 se konal nejprestižnější turnaj na domácí scéně Czech Open v
Praze. Tam se kvalifikovali Tomáš Macke a Milan Dušek a byl z toho bronz pro
Milana Duška. V prosinci 2009 vyrazil tým pěti závodníků na mezinárodní
turnaj Christmas Cup, kterého se zúčastnilo 53 klubů ze 7 států a výsledek byl

Josef Vodák bronz, Jan Török bronz, Jan Sojka stříbro a Milan Dušek stříbro.
Celková bilance tedy 11 medailí - 1 zlatá, 5 stříbrných a 5 bronzových. Výsledek
srovnatelný s kluby okresních a některých krajských měst.
V současné době se formuje tým závodníků, v kterém budou i dívky a děti.
Věřme, že nováčci navážou na úspěchy zkušených závodníků a příští rok bude
bilance zase o něco lepší. Trénuje se 3 x týdně pod vedením trenéra Milana Duška
a jeho asistenta Dana Juračky. Při přípravě na turnaj se trénuje denně mimo
neděle, takže nic pro pohodlné lidi, protože tréninky jsou poměrně náročné na
fyzickou kondici. KBC Krásná Lípa má v současné době 57 členů. Zájem o tento
sport je poměrně značný, ale ne každý je schopen přijímat tvrdé údery a kopy,
takže mnoho zájemců odpadá po prvních tvrdších trénincích, další nevydrží
fyzickou zátěž, někoho to zase přestane bavit a někdo na to prostě nemá. V
prosinci se konala valná hromada, která rozhodla o rozšíření členské základny,
ale nutno zdůraznit, že členství nevzniká automaticky když o ně někdo požádá,
ale rozhodne o něm jednak hlavní trenér a dále pak samotní členové KBC. V
současné době probíhají tréninky dětí a dívek odděleně od tréninku dospělých
a tento systém se velmi dobře osvědčil. Trénujeme v budově radnice v suterénu,
na dveřích je vždy časový rozvrh tréninků. Děti musí přijít na první trénink v
doprovodu jednoho z rodičů. Sportu zdar a kickboxu zvlášť.
(MD)

V Horním Podluží se lyžuje
Lyžařský areál v Horním Podluží je v provozu. 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.

Veteránky
U žen je všeobecně známo a dáno, že jsou marnivé,
vždy dbají na svůj perfektní vzhled a občas z nich
nevydolujeme ani za cenu zlata, kolik svíček právě
sfoukly na dortu. Ne tak volejbalové veteránky. Ty
si nejen , snad přímo masochisticky, libují, že se jim
dostalo toho požehnání a dovršily pětatřicet let
jakožto oficiální mezník pro vstup mezi veteránky
(pro ostatní ženy se mimochodem oficiálně věk
zastaví těsně po pubertě), ale svůj vzhled ještě
natolik vylepšují, že by je při slavnostním nástupu
slavného Veteránského turnaje, kdy mají možnost
vyniknout a představit se v maskách, ani vlastní
máma nepoznala.
Letos na prkna, které znamenají sport, vstoupily –
velmi si to užívajíc - nejen řeznice, ale i strašáci z
pole, z kterých příležitostně odpadávaly jednotlivé
kusy vybavení jako je sláma, také saunistky odděny
jen v ručníku, jako by právě skvěle odpočaté ze
sauny, které se vůbec nebály krvelačně šklebících se
upírek. Kulturní vložku obstaraly rumburské baletky
se svým nestandardním provedením „ Labutího
jezera“ (či spíše „křeče v kaluži“), či důstojně
pochodující družstvo nejstarších krásnolipských
strašáků (vlastně zakladatelek veteránek),
zastupujících minulé století a dohromady čítajích
úctyhodných 405 let s průměrným věkem 67,5
roku!
Koncentrace veteránek na jednu tělocvičnu
byla tak vysoká, že to vydalo dokonce na sedm
volejbalových družstev…
Po vyhlášení nejmladší (jak jinak než 35 leté) a
nejstarší veteránky, kterou byla Jarka Bydžovská s
krásnými 77 lety se již smazaly všechny rozdíly věku
a nastaly zápasy, kde se žádné nervy nedrásaly,
nebyl boj o body, naopak, hrálo se v poklidu, s
úsměvem a pro radost. Pod kontrolou ženy držela
spravedlivá píšťalka pánů rozhodčích, zázemí s
kuchyňkou bylo pro nás více než azylový koutek
pro bezdomovce a nad tím vším dohlížela ( další
veteránka – ta ze všech nejvýše postavená) naše
předsedkyně Věra Poláková, která přesně podle

hesla Ferda mravenec, práce všeho druhu, dovedla
tento další – již 19. ročník veteránek ke zdárnému
konci, za což jí patří naše slova obdivu a díků.
Boje se protáhly takřka na celé odpoledne, ale
nikomu to nevadilo, protože bylo pořád co mlsat,
probírat, fandit nebo sportovat. Vše krásné však
jednou končí a samozřejmě je nejideálnější, pokud
ta tečka na konci může být sladká.
To se bezesporu splnilo a tak se bez ohledu na
pořadí všechny ty znavené a opotřebované
veteránky posilnily skvělými dorty, které sloužily
jako odměna. V cenách pro vítězky nechyběla
ani trocha parády a kvalitní kořeníčko od firmy
Avokádo, ale úplně nejvíc si všechny cenily
společně krásně ztráveného „veteránského“ dne. Za
azyl a dobré služby se sluší poděkovat také Relaxu
Krásná Lípa.
A jak to vlastně všechno dopadlo?
1. Liberec
2. Varnsdorf
3. Krásná Lípa
4. Šluknov
5. Rumburk
6. Česká Kamenice
Ač tento turnaj skončil, kujeme už veteránské
pikle na ten další – tentokrát jubilejní – 20. ročník.
A rozloučíme se naším klasickým pozdravem –
veteránkám třikrát ZDAR, ZDAR, ZDAR!!!
(Drahuše Lehoczká)

Horní Podluží
Po – Pá 10:00 – 20:00
So – Ne 9:00 – 20:00

Ač jsou postižení,
bodovali na
bowlingovém turnaji
Zatím je jejich jedinou turnajovou zkušeností účast
na soutěžích podobně postižených lidí. Tentokrát
se ale obyvatelé Domova se zvláštním režimem
v Krásné Lípě mohou pochlubit úspěchem v
benefičním bowlingovém turnaji majoritní zdravé
společnosti, který v Praze – Holešovicích na
podporu boje proti AIDS uspořádala společnost
Art for.
Do krásnolipského domova zásluhou týmu,
složeného jak z jeho zaměstnanců, tak samozřejmě
i klientů, neputoval pouze pohár za třetí místo.
Zuzana Mašková získala i trofej za nejlepší ženu
turnaje a za nejvyšší ženský nához a Martin Pechar si
odvezl trofej za nenižší mužský nához. „Naši klienti
se aktivně a přirozeně zapojili do společnosti, ale
nikdo z přítomných se nepozastavoval nad tím, že
se turnaje účastnili i postižení lidé,“ pochvalovala
si Zuzana Mašková, která i tento způsob považuje
za mimořádně dobrou a přirozenou integraci
postižených lidí a klientů domova do majoritní
společnosti.
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