MĚSTO RALSKO

ZÁPIS A USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Ralsko
konané dne 13. února 2017 od 12:30 hodin
Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Zasedání Rady města Ralsko řídil starosta Ing. Miloš Tita. Zkonstatoval, že je Rada
města usnášeníschopná a je možné přijímat platná usnesení nebo rozhodnutí Rady města
Ralsko.
Přítomni: Ing. Miloš Tita, p. Miloslav Tůma, Mgr. Šárka Kalvová, p. Ján Golier, p. Michal Šerý
Omluveni:
Kontrola zápisu: p. Ján Golier
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města
Kontrola bodu
Kontrola bodu
Kontrola bodu
Kontrola bodu
Kontrola bodu
Kontrola bodu
Kontrola bodu
Kontrola bodu

RA - 13/04/16
RA - 21/12/16
RA - 21/17/16
RA - 23/12/16
RA - 23/13/16
RA - 24/04/16
RA - 02/04/17
RA - 02/06/17

Zásady pro hospodaření se dřevní hmotou
CN – vybavení obřadní síně
Aktualizace směrnice o zadávání VZMR
Jednací řád
Příkazní smlouva se společností ČECHÁK
VŘ na velitele Městské policie Ralsko
Cenová nabídka na aktualizaci akčního plánu
Zveřejnění záměru města Ralsko prodat pozemek

3. Body programu:
RA - 03/01/17
RA - 03/02/17
RA - 03/03/17
RA - 03/04/17
RA - 03/05/17
RA - 03/06/17
RA - 03/07/17
RA - 03/08/17

Mimoňští Sršni - Hornettlon
Mimoňští Sršni – Tour de Ralsko
LAMPA, s. z. - žádost soc. služby
LAMPA, s. z. – žádost SAS
Žádost Spolku historie Mimoňska
Žádost o zřízení místa zpětného odběru
Žádost o pronájem pozemku
Cenová nabídka – těžební práce
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RA - 03/09/17
RA - 03/10/17
RA - 03/11/17
RA - 03/12/17
RA - 03/13/17
RA - 03/14/17

Příměstský tábor r. 2017 v Ralsku
Žádost o příspěvek na úhradu agregátu
Žádost o schválení cenové nabídky na zpravodaj
Žádost o povolení konání akce Grom VIII
Bytová komise
Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace

4. Dodatečné body programu
RA - 03/15/17
RA - 03/16/17

Založení rybářského kroužku Ralsko
Cenová nabídka na administraci VZMR nákup traktoru

5. Různé
RA - 03/17/17
RA - 03/18/17
RA - 03/19/17

6.

Zápis z Kulturní komise ze dne 18. 01. 2017
Zápis z komise Prevence kriminality ze dne 19. 01. 2017
Zápis ze SPOZu ze dne 2. 2. 2017
Závěr
Usnesení č.:
R-03/01/17 RM po projednání

-

schvaluje doplnění bodů do programu 3. schůze RM

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Usnesení č.:
R-03/02/17 RM po projednání
-

schvaluje program 3. schůze RM

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva
Kontrola bodu

RA - 13/04/16 Zásady pro hospodaření se dřevní hmotou

Ing. Jan Kocourek - odborný lesní hospodář, předkládá návrhy zásad pro prodej dřeva, návrh
systému náležité péče včetně příloh. V návaznosti na schválení předložených návrhů bude
nutné provést aktualizaci směrnic (směrnice o vedení pokladny apod.) do tabulkových
příloh dále zapracovat i oběh dřevní hmoty z nelesních ploch.
Usnesení č.:
R-13/10/16 RM po projednání
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-

bere na vědomí návrh zásad pro prodej dřeva, návrh systému náležité péče včetně
příloh (dále jen „návrhy“)
ukládá Ing. Janu Kocourkovi ve spolupráci s p. Františkem Procházkou zapracovat
prodej dření hmoty z lesních a nelesních pozemků do jednoho dokumentu
ukládá OKT zaslat návrhy vybraným úředníkům k připomínkování (termín pro zaslání
připomínek k návrhům: do 21. 7. 2016)
ukládá OKT opětovně předložit návrhy (po zapracování připomínek) radě města
k projednání

Hlasování: pro: 3

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 3/5)

Usnesení č.:
R-15/03/16 RM po projednání
-

schvaluje systém aukčního prodeje dřeva
schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Ralsko a Foresta SG, a. s.
pověřuje JUDr. Oldřicha Filipa kontrolou smlouvy
ukládá starostovi po kontrole smlouvu podepsat
stanovuje jako příkazce radu města

Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Radě města jsou předložena ke schválení pravidla pro nakládání s dřevní hmotou. Pravidla
byla předložena všem úředníkům k připomínkování.
Usnesení č.:
R-17/06/16 RM po projednání
- ukládá Ing. Janu Kocourkovi dopracovat pravidla
„ponecháno ve sledování“
Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Radě města byly předloženy podmínky pro aukční prodej dřevní hmoty.
Usnesení č.:
R-22/02/16 RM po projednání
-

bere na vědomí předložený návrh zásad prodeje dřeva
ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Dokumenty určující podmínky při prodeji dřevní hmoty a evidence pro systém náležité péče.
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Usnesení č.:
R-03/03/17 RM po projednání
- postupuje do ZM s návrhem usnesení:
- ZM schvaluje zásady prodeje dřevní hmoty a systém náležité péče
Hlasování: pro: 5
Kontrola bodu

proti: 0

zdržel: 0

RA - 21/12/16

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

CN – vybavení obřadní síně

V rámci vybavení obřadní síně jsou radě města předloženy cenové nabídky na nákup
vybavení.
Usnesení č.:
R-21/19/16 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Usnesení č.:
R-22/04/16 RM po projednání
-

rozhodla financování obřadní síně přeložit na rok 2017
ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Usnesení č.:
R-03/04/17 RM po projednání
-

rozhodla vyřadit ze sledování, financování obřadní síně je již zařazeno v rozpočtu
města na rok 2017

Hlasování: pro: 5
Kontrola bodu

proti: 0

zdržel: 0

RA - 21/17/16

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Aktualizace směrnice o zadávání VZMR

Radě města je předložen návrh aktualizace směrnice o zadávání VZMR.
Usnesení č.:
R-21/24/16 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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Usnesení č.:
R-02/04/17 RM po projednání
-

rozhodla upravit směrnici dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek
ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

RM je předložena směrnice dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek (viz příloha).
Usnesení č.:
R-03/05/17 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

Kontrola bodu RA - 23/12/16

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Jednací řád

Jednací řád výborů.
Usnesení č.:
R-23/18/16 RM po projednání
-

bere na vědomí jednací řád výborů
ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

RM je předložen jednací řád (viz příloha).
Usnesení č.:
R-03/06/17 RM po projednání
-

bere na vědomí Jednací řád výborů a předkládá tento bod k projednání jednotlivým
výborům a Zastupitelstvu města s návrhem usnesení:
ZM schvaluje Jednací řád výborů

Hlasování: pro: 5

proti: 0

Kontrola bodu RA - 23/13/16

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Příkazní smlouva se společností ČECHÁK spol. s r. o.

Bylo podáno vysvětlení ohledně návrhu dodatku smlouvy.
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Usnesení č.:
R-23/19/16 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Po odvolání příkazu ze strany města je potřeba vyřadit bod programu příkazní smlouva se
společností ČECHÁK spol. s r. o. Na tuto akci by mělo být vypsáno výběrové řízení pro zadání
zakázky malého rozsahu dle platné směrnice města o zadávání VZMR.
Usnesení č.:
R-03/07/17 RM po projednání
-

souhlasí s vyřazením bodu RA - 23/13/16 Příkazní smlouva se společností ČECHÁK
spol. s r. o.

Hlasování: pro: 5
Kontrola bodu

proti: 0

zdržel: 0

RA - 24/04/16

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

VŘ na velitele Městské policie Ralsko

Radě města Ralsko jsou předloženy podklady k vyhlášení VŘ na velitele MP.
Usnesení č.:
R-24/07/16 RM po projednání
-

schvaluje vyhlášení VŘ na pozici „velitel Městské policie Ralsko“
schvaluje znění výzvy pro vyhlášení VŘ
ukládá panu Františku Procházkovi zajistit zveřejnění výzvy na ÚD

Hlasování: pro: 3

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 3/5)

Rada města Ralsko rozhodla o vyhlášení VŘ na pozici velitel Městské policie Ralsko. Výzva
k VŘ byla zveřejněna na ÚD MěÚ od 20. 12. 2016 do 10. 01. 2017. V této lhůtě byly doručeny
do podatelny 2 nabídky. Nabídky budou předány komisi pro hodnocení nabídek, kterou
ustanovila rada města.
Usnesení č.:
R-02/07/17 RM po projednání
-

bere na vědomí předložené nabídky na pracovní pozici velitele Městské policie Ralsko,
nabídku Bc. Ladislava Horáka a pana Reného Nesvadby
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-

-

rozhodla ustanovit komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Bc. Stanislav Miler,
Václav Bilický, Stanislav Neumann, Milan Pešta, Jaroslav Hlaváč, Petr Hanuš, Jaromír
Šveňha
uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, kde předloží originál zbrojního a řidičského
průkazu
ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 3

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Dne 7. 2. 2017 se uskutečnilo 1. jednání hodnotící komise. Komise rozhodla pozvat oba
účastníky výběrového řízení k ústnímu pohovoru dne 16. 2. 2017. Uchazeči obdrží písemnou
pozvánku.
Usnesení č.:
R-03/08/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis z 1. jednání hodnotící komise

Hlasování: pro: 5

proti: 0

Kontrola bodu RA - 02/04/17

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Cenová nabídka na aktualizaci akčního plánu

Na územní plán města se váže dokument akční plán, který má platnost do roku 2016. V tomto
případě je radě předložena cenová nabídka na zpracování aktualizace. Důvodem aktualizace
bylo splnění mnoha úkolů a platnost dokumentu. V současné době dokument obsahuje kontakty
lidí, které již nejsou u organizací, které naplňují akční plán. Aktualizace akčního plánu je
nedílnou součástí dalšího rozvoje města.
Usnesení č.:
R-02/13/17 RM po projednání
-

souhlasí s cenovou nabídkou společnosti S A U L s. r. o., U Domoviny 491/1, 460 01
Liberec 4 v celkové hodnotě 96.800,- Kč s DPH v termínu dodání do 30. 6. 2017
ukládá starostovi města podepsat objednávku (T: 06. 02. 2017)

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Usnesení č.:
R-03/09/17 RM po projednání
-

pověřuje starostu města sestavením 20-ti členné skupiny v rámci aktualizace akčního
plánu

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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Kontrola bodu RA - 02/06/17

Zveřejnění záměru města Ralsko prodat pozemek

Dle zástavní smlouvy k nemovitostem uzavřené mezi Obcí Ralsko a Českým státem,
zastoupeným Okresním úřadem v České Lípě, dne 10. 2. 1997, se zástavce (tj. Obec Ralsko)
mimo jiné zavázal zástavnímu věřiteli (Český stát), že nemovitosti uvedené v čl. I smlouvy po
dobu 20 let ode dne kolaudace nepřevede na jinou třetí osobu. Toto zástavní právo bylo zrušeno,
viz „Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí“, které v příloze předkládám.
Proto je již možné obytný dům č. p. 910 s příslušný pozemkem odprodat.
Navrhovaná kupní cena 220.000,- Kč vychází z cen stanovených pro odprodej obytných
domů č. p. 905, 906, 907 a 908 na Hvězdově, které schválilo Zastupitelstvo města Ralsko a ze
znaleckého posudku o ceně obvyklé pro obytný dům č. p. 904 (viz příloha – výpis ze znaleckého
posudku.
V příloze předkládám návrh nabídky odprodeje nemovitostí.
Usnesení č.:
R-02/15/17 RM po projednání
-

postupuje k projednání Majetkovému výboru s nutností posoudit přístupy k okolním
pozemkům

-

ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

3. Body programu:
RA - 03/01/17

Mimoňští Sršni - Hornettlon

RM je předložena žádost sportovního kroužku Mimoňští Sršni na sportovní akci Hornettlon,
která bude probíhat na území Ralska (viz příloha).

Usnesení č.:
R-03/10/17 RM po projednání
-

-

schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč sportovnímu kroužku Mimoňští Sršni,
IČ: 228 622 42 na akci Hornettlon na rok 2017 za podmínky, že pořadatel uvede
pozemky do předchozího stavu (značení trasy apod.)
ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu (T: 20. 02. 2017)

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 03/02/17

Mimoňští Sršni – Tour de Ralsko

RM je předložena žádost sportovního kroužku Mimoňští Sršni na sportovní akci Tour de
Ralsko, která bude probíhat na území Ralska. Cílem Tour de Ralsko je přilákat amatérské
závodníky a cyklistické nadšence, aby si aspoň jednou v roce zkusili atmosféru závodu, který
bude opravdu pro všechny (viz příloha).
Usnesení č.:
R-03/11/17 RM po projednání
-

schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč sportovnímu kroužku Mimoňští Sršni,
IČ: 228 622 42 na akci Tour de Ralsko na rok 2017
ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu (T: 20. 02. 2017)

Hlasování: pro: 5
RA - 03/03/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

LAMPA, s. z. - žádost soc. služby

RM je předložena žádost sdružení LAMPA, z. s., zastoupená panem Jiřím Hanzlem, o
finanční příspěvek pro poskytování sociálních služeb NZDM v ambulantní formě, kterou
poskytují pro děti a mládež v objektu Ploužnice čp. 322. Klub navštěvuje 25 dětí. Činnost je
v souladu se schváleným Strategickým plánem sociálního začleňování (viz příloha).

Usnesení č.:
R-03/12/17 RM po projednání
-

-

schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro poskytování sociálních služeb
NZDM v ambulantní formě, která bude poskytnuta pro děti a mládež, sdružení LAMPA,
z. s., IČO: 228 89 159, Husova 89, 471 24 Mimoň na rok 2017
ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu (T: 20. 02. 2017)

Hlasování: pro: 4
RA - 03/04/17

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

LAMPA, s. z. – žádost SAS

RM je předložena žádost sdružení LAMPA, z. s., zastoupená panem Jiřím Hanzlem, o
finanční příspěvek pro poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, kterou poskytují ve městě Ralsko. Služba je poskytována rodinám s dětmi, kterým
hrozí sociální vyloučení. Předpokládaný počet uživatelů (rodin) je 10. Činnost je v souladu se
schváleným Strategickým plánem sociálního začleňování (viz příloha).

9

Usnesení č.:
R-03/13/17 RM po projednání
-

-

schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro poskytování sociálních služeb
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která bude poskytována v Ralsku, např.
nájem prostor, výtvarné, kancelářské, vzdělávací, výchovné a sportovní potřeby,
sdružení LAMPA, z. s., IČO: 228 89 159, Husova 89, 471 24 Mimoň na rok 2017
ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu (T: 20. 02. 2017)

Hlasování: pro: 4
RA - 03/05/17

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Žádost Spolku historie Mimoňska

RM je předložena žádost Spolku historie Mimoňska o příspěvek města na podporu akcí
v roce 2017 (akce se konají pravidelně) v bývalém VVP Ralsko. V roce 2016 byl poskytnut
příspěvek ve výši 15.000 Kč (viz příloha). Spolek vždy řádně dokládal vyúčtování.

Usnesení č.:
R-03/14/17 RM po projednání
-

schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč na podporu pravidelných
akcí v prostoru bývalého VVP Ralsko, Spolku historie Mimoňska
ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu (T: 20. 03. 2017)
ukládá účtárně vyplatit příspěvek města hotově do 30-ti dnů od podpisu veřejnoprávní
smlouvy

Hlasování: pro: 5
RA - 03/06/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Žádost o zřízení místa zpětného odběru

Společnost REMA systém, a. s. předkládá nabídku na zřízení místa zpětného odběru - sběr
přenosných baterií a akumulátorů.
Usnesení č.:
R-03/15/17 RM po projednání

-

souhlasí se zřízením místa zpětného odběru - sběr přenosných baterií a akumulátorů
společností REMA systém, a. s. ve sběrném dvoře v Kuřívodech

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 03/07/17

Žádost o pronájem pozemku

Pan Václav Eder, Hradčany 484, 471 24 Ralsko požádal písemnou žádostí dne 8. 2. 2017 o
pronájem pozemku p. č. 668/19 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, Ralsko. Pozemek navazuje na
jeho parcelu, kde má umístěnou stavbu RD. V žádosti důvod prodeje odůvodnil tím, že
pozemek chce využívat na drobnou pěstební a chovatelskou činnost. S cenou za pronájem
pozemku je seznámen.
Usnesení č.:
R-03/16/17 RM po projednání
-

předkládá k projednání Majetkovému výboru

Hlasování: pro: 5
RA - 03/08/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Cenová nabídka – těžební práce

Radě města Ralsko je přeložena cenová nabídka pana Jaroslava Lundáka na provedení
těžebních prací a prací s tím spojených v okolí Hradčanského rybníka.
Usnesení č.:
R-03/17/17 RM po projednání
nesouhlasí s cenovou nabídkou pana Jaroslava Lundáka na provedení těžebních prací a
prací s tím spojených v okolí Hradčanského rybníka
ukládá Ing. Martině Dokoupilové poptat ořez stromů (odstranění rizikových větví)

-

Hlasování: pro: 5
RA - 03/09/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Příměstský tábor r. 2017 v Ralsku

Jedná se o návaznost akce pro občany Ralska, která v minulost byla dotována z programu
MV ČR.
Usnesení č.:
R-03/18/17 RM po projednání
-

souhlasí s pořádáním příměstského tábora v roce 2017 v režii města Ralsko
s celkovými náklady do 60.000 Kč

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 03/10/17

Žádost o příspěvek na úhradu agregátu

Jedná se o zařízení k léčbě varózy včel pro základní organizaci včelařů Ralsko.
Usnesení č.:
R-03/19/17 RM po projednání
-

schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč pro nákup agregátu s kompresorem pro
léčení včelstev ZO ČSV Ralsko
ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu (T: 28. 02. 2017)

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

13:30 hodin se vzdálila Mgr. Šárka Kalvová
RA - 03/11/17

Žádost o schválení cenové nabídky na zpravodaj

Do nynějška vycházel zpravodaj sice na kvalitním křídovém papíře, ale s černobílými
fotografiemi uvnitř. Cenová nabídka paní Támárové na tisk zpravodaje s barevnými
fotografiemi uvnitř na tvrzeném obyčejném papíře vychází o 2 Kč více. Při tom se zachová
obálka na křídovém papíře a v barevném provedení. Žádám tímto RM o schválení cenové
nabídky 34,50 Kč za kus oproti minulé ceně 32,50 Kč za kus.

Usnesení č.:
R-03/20/17 RM po projednání
-

schvaluje cenovou nabídku na tisk zpravodaje

Hlasování: pro: 3
RA - 03/12/17

proti: 1

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Žádost o povolení konání akce Grom VIII

Branně sportovní airsoftová hra s místem pořádání v Hradčanech – Ploužnice (viz příloha).
Usnesení č.:
R-03/21/17 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování
pověřuje paní Jindru Slukovou oslovením organizace ve věci specifikace podmínek
konané akce

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)
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RA - 03/13/17

Bytová komise

Dne 9. 2. 2017 se konalo 2. jednání Bytové komise, která projednala žádosti o přidělení
bytových jednotek a uzavření nových nájemních smluv nebo prodloužení stávajících nájemních
smluv s nájemníky, kterým dne 28. 2. 2017 končí platnost nájemní smlouvy uzavřené na dobu
určitou.
Usnesení č.:
R-03/22/17 RM po projednání
-

-

bere na vědomí zápis z Bytové komise ze dne 9. 02. 2017
schvaluje přidělení bytové jednotky na Ploužnici
schvaluje zařazení žadatele o byt do pořadníku čekatelů o byt 2 + 1 v Kuřívodech
schvaluje zamítnutí žádosti o byt
schvaluje uzavření nových nájemních smluv na byty a prodloužení nájemních smluv u
bytů s nájemníky, kterým dne 28. 2. 2017 končí platnost nájemní smlouvy uzavřené na
dobu určitou
schvaluje výpověď z nájmu bytu

Hlasování: pro: 4
RA - 03/14/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace

Vodovod na Borečku je v současné době v havarijním stavu. Město Ralsko má možnost
získat dotace kolem 80 - 90% na realizaci stavby. Nyní je nutné nechat zpracovat projektovou
dokumentaci na umístění stavby a zajistit vydání územního rozhodnutí. Cenovou nabídku
zpracoval pan Alexa.
Usnesení č.:
R-03/23/17 RM po projednání
-

-

souhlasí s cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a umístění stavby od p. Jana Alexy, Nový Domov 175/5, 471 24
Mimoň, IČO: 12077828 v celkové výši 122.590,1 Kč bez DPH
ukládá starostovi města podepsat objednávku (T: 15. 2. 2017)

Hlasování: pro: 4
RA - 03/15/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Založení rybářského kroužku Ralsko

Lidé v Ralsku by rádi obnovili tradici rybářského kroužku, kdy se lidé podíleli na úklidu a
hospodaření na rybnících. Tento záměr by měl mladé opět přivést k amatérskému rybolovu a
naučit je základy. U každého z dětí se bude podílet i zákonný zástupce, jako dozor.
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Usnesení č.:
R-03/24/17 RM po projednání
-

bere na vědomí žádost rybářského kroužku Ralsko
ukládá odboru kancelář tajemníka – Bc. Tůmovi pozvat zástupce přípravného výboru
na další jednání Rady města

Hlasování: pro: 4
RA - 03/16/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Cenová nabídka na administraci VZMR nákup traktoru

Dne 10. 2. 2017 předložila společnost DEVELOPER Czech republic s. r. o., nabídku na
administraci VZMR na nákup traktoru.
Usnesení č.:
R-03/25/17 RM po projednání
-

souhlasí s cenovou nabídkou společnosti DEVELOPER Czech republic s. r. o.,
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1 v celkové výši 36.500 Kč bez DPH
ukládá starostovi města vystavit objednávku (T: 20. 03. 2017)
ukládá Ing. Janu Kocourkovi a panu Františku Procházkovi stanovit technické
parametry traktoru jako podklad k výběrovému řízení

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

4. Různé
RA - 03/17/17

Zápis z Kulturní komise ze dne 18. 01. 2017

RM je předložen zápis z Kulturní komise ze dne 18. 01. 2017, dále žádost o finanční
příspěvek.
Usnesení č.:
R-03/26/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis z Kulturní komise ze dne 18. 01. 2017
schvaluje finanční příspěvek do výše 5.000 Kč na akci maškarní karneval pro děti
proti vyúčtování

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)
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RA - 03/18/17

Zápis z komise Prevence kriminality ze dne 19. 01. 2017

RM je předložen zápis z komise Prevence kriminality ze dne 19. 01. 2017.
Usnesení č.:
R-03/27/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis z komise Prevence kriminality ze dne 19. 01. 2017
ukládá Ing. Martině Dokoupilové zjistit pořizovací cenu jedné kamery

Hlasování: pro: 4
RA - 03/19/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zápis ze SPOZu ze dne 2. 2. 2017

RM je předložen zápis ze SPOZu ze dne 2. 2. 2017.
Usnesení č.:
R-03/28/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis ze SPOZu ze dne 2. 2. 2017

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

5. Závěr
Jednání 3. rady města bylo ukončeno v 14:10 hod.
Zápis vyhotoven dne 13. 02. 2017.
Příští jednání RM se bude konat 27. 02. 2017 od 12:30 hodin.

Ing. Miloš Tita
starosta města

Miloslav Tůma
místostarosta města

…………v. r……..……….

………v. r.......…………

Ověřeno dne: 13. 02. 2017

podpis: p. Ján Golier
…................v. r...............................
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