MĚSTO RALSKO

ZÁPIS A USNESENÍ
z 6. schůze Rady města Ralsko
konané dne 27. března 2017 od 13:30 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: Mgr. Šárka Kalvová
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města
Kontrola bodu RA - 05/04/17
Kontrola bodu RA - 05/09/17
Kontrola bodu RA - 05/15/17

Žádost o pronájem kinosálu
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Odvolání pana Mascheka

3. Body programu:
RA - 06/01/17
RA - 06/02/17
RA - 06/03/17
RA - 06/04/17
RA - 06/05/17
RA - 06/06/17
RA - 06/07/17
RA - 06/08/17
RA - 06/09/17
RA - 06/10/17
RA - 06/11/17
RA - 06/12/17
RA - 06/13/17

Žádost o finanční příspěvek Český svaz včelařů Mimoň
Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené LK
Smlouva Česká Pojišťovna
Smlouva – bioodpad
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Žádost o finanční příspěvek na akci pálení čarodějnic
Návrh na projednání Dodatku k servisní smlouvě
Souhlas s odstraněním staveb na pozemcích města
Dohoda o provedení práce – pomocné práce v lese
Cenové nabídky na dokončovací úpravy
Cenová nabídka na zajištění dotace vodovod Boreček
Pojistná smlouva Kooperativa č. 7721031520
Žádost paní Hejdové
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4. Dodatečné body programu
RA - 06/14/17
RA - 06/15/17
RA - 06/16/17
RA - 06/17/17
RA - 06/18/17
RA - 06/19/17
RA - 06/20/17
RA - 06/21/17

Nabídka prodeje domu č. p. 909
Projekt výsadba vysoké trávy
Oprava komunikace a její krajnice
Cenová nabídka pana Petra Jeníka k odstranění 17 ks pařezů
Revitalizace kanalizační sítě Hradčany
Cenová nabídka společnosti A GARDEN nákup keřů
Smlouva o právu provést stavbu C Bau
Úprava Příkazní smlouvy s firmou Čechák a spol.

5. Různé
RA - 06/22/17
RA - 06/23/17
6.

Zápis z Redakční rady ze dne 13. 03. 2017
Zápis ze Sportovní komise ze dne 17. 03. 2017
Závěr
Usnesení č.:
R-06/01/17 RM po projednání

-

schvaluje doplněný program 6. schůze RM

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva
Kontrola bodu RA - 05/04/17

Žádost o pronájem kinosálu

RM je předložena žádost p. Jozefa Bendíka ze skupiny Romano Styll, který žádá o pronájem
kinosálu za účelem zkoušení pro kapelu.
Usnesení č.:
R-05/08/17 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 4

proti: 0

Kontrola bodu RA - 05/09/17

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Společnost Vodohospodářské projekty s. r. o., která zastupující pana Marka Landsingera
požádala o sepsání budoucí smlouvy p zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích města.
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Důvodem žádosti je budování vodovodní přípojky přes pozemky p. č. 400/2 a 372 v k. ú.
Ploužnice pod Ralskem, Ralsko.
Dle propočtů společnosti se jedná o omezení pozemku p. č. 400/2 v celkové míře 6 bm a p. č.
372 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem o celkové míře 112 bm. Zřízení služebnosti požaduje
společnost bezúplatně. Vzhledem k tomu, že stavba vodovodní přípojky bude vedena
v pozemku města – účelová komunikace na p. p. č. 372, bude sepsána smlouva o právu
stavby na cizím pozemku, záměr města uzavřít smlouvu bude zveřejněn na ÚD.
Usnesení č.:
R-05/13/17 RM po projednání
-

-

-

-

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
pro pana Marka Landsingera na akci „Ploužnice pod Ralskem - vodovodní přípojka pro
p. p. č. 380“ za cenu obvyklou
ukládá starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na akci „Ploužnice pod Ralskem - vodovodní přípojka pro p. p. č. 380“
(T: --. --. 2017)
schvaluje záměr města uzavřít smlouvu o právu stavby na cizím pozemku – účelová
komunikace na p. p. č. 372 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Ploužnice pod
Ralskem, část Hvězdov, v rámci stavby vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 380,
návrh smlouvy bude předložen zastupitelstvu města ke schválení
ukládá starostovi města výše uvedený záměr zveřejnit v souladu s ust. § 39 odst. 1 z. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (T: --. --. 2017)

-

ponecháno ve sledování

-

pověřuje úseku rozvoje města jednáním ohledně dalších možností vedení vodovodní
přípojky

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Ing. Miloslava Staňková komunikovala s projektantem. Z podrobnější situace je patrné, že
přípojka bude vedena v zeleném páse. Křížení s účelovou komunikací bude řešeno překopem.
Usnesení č.:
R-06/02/17 RM po projednání
-

-

-

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
pro pana Marka Landsingera na akci „Ploužnice pod Ralskem - vodovodní přípojka pro
p. p. č. 380“ za cenu 30 Kč/m2 , nejméně však 1.000 Kč + DPH dle zásad zřizování
věcných břemen omezujících vlastnické právo města Ralsko
ukládá starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na akci „Ploužnice pod Ralskem - vodovodní přípojka pro p. p. č. 380“
(T: 31. 03. 2017)
schvaluje záměr města uzavřít smlouvu o právu stavby na cizím pozemku – účelová
komunikace na p. p. č. 372 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Ploužnice pod
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-

Ralskem, část Hvězdov, v rámci stavby vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 380,
návrh smlouvy bude předložen zastupitelstvu města ke schválení
ukládá starostovi města výše uvedený záměr zveřejnit v souladu s ust. § 39 odst. 1 z. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (T: 31. 03. 2017)

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

RA - 05/15/17

Kontrola bodu

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Odvolání pana Mascheka

RM byl podán ústní podnět na odvolání pana Nikolaje Mascheka ze Sportovní komise a
z fotbalového kroužku.
Usnesení č.:
R-05/19/17 RM po projednání
-

odvolává pana Nikolaje Mascheka ze Sportovní komise a z vedení fotbalového
kroužku z důvodu negativního vlivu na mládež

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Radě města je předložen návrh na dojmenování člena sportovní komise, pana Milana Heráka,
bytem Ploužnice 343, Ralsko.
Usnesení č.:
R-06/03/17 RM po projednání
-

jmenuje pana Milana Heráka, bytem Ploužnice 343, Ralsko, nar.: 10. 1. 1972 členem
Sportovní komise

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

3. Body programu:
RA - 06/01/17

Žádost o finanční příspěvek Český svaz včelařů Mimoň

RM je předložena žádost organizace Český svaz včelařů, Základní organizace Mimoň, o. s. ev.
č. 40906, zastoupenou Ing. Petrem Jánou, Gagarinova 438, 471 23 Zákupy (viz příloha).
Usnesení č.:
R-06/04/17 RM po projednání
-

schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na činnost organizace Český svaz
včelařů, Základní organizace Mimoň, o. s. ev. č. 40906, zastoupený Ing. Petrem Jánou,
Gagarinova 438, 471 23 Zákupy

Hlasování: pro: 2

proti: 0

zdržel: 3

nehlasoval: 0
-

(celkový počet 5/5)
usnesení nebylo přijato
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RA - 06/02/17

Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené LK

RM je předložena žádost organizace Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o
neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu města Ralsko na rok 2017 (viz příloha).
Usnesení č.:
R-06/05/17 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování
pověřuje místostarostu města konzultací žádostí se sociálními pracovnicemi a
OSPODem Česká Lípa
ukládá místostarostu města vyvolat jednání s organizací Centrum pro zdravotně
postižené LK

Hlasování: pro: 5
RA - 06/03/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Smlouva Česká Pojišťovna

Radě města je předložena smlouva s Českou pojišťovnou, a. s. – pojištění odpovědnosti pošta,
jelikož platnost předchozí smlouvy vyprší k 31. 3. 2017.

Usnesení č.:
R-06/06/17 RM po projednání
-

schvaluje smlouvu mezi městem Ralsko a Českou pojišťovnou, a. s.
ukládá starostovi města smlouvu podepsat (T: 31. 03. 2017)

Hlasování: pro: 5
RA - 06/04/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Smlouva – bioodpad

Radě města je předložen k projednání návrh smlouvy o odběru a zpracování bioodpadu.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 31. 12. 2017. Do současné doby byla tato
problematika řešena ročními objednávkami. Přílohou smlouvy je ceník.
Usnesení č.:
R-06/07/17 RM po projednání
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-

-

schvaluje smlouvu o odběru a zpracování bioodpadu, která bude uzavřena mezi městem
Ralsko a společností SAP Mimoň spol. s r. o., (IČO: 40230295) na dobu určitou do
31. 12. 2017, návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení
ukládá starostovi města smlouvu podepsat (T: 1. 4. 2017)

Hlasování: pro: 5
RA - 06/05/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Město Ralsko obdrželo žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-4014276/VB/001, stavba „CL_Ralsko, Hradčany ppč.7314, smyčka kNN“. Jedná se o
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení zemního kabelového vedení NN
(umístění a provozování distribuční soustavy). Předmětem věcného břemene je pozemek p. č.
696/1 ostatní plocha a ostatní komunikace v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí ve vlastnictví města
Ralsko. Z tohoto pozemku povede kabelové vedení NN ke stavbě na pozemku p. č. 731/4 v k.
ú. Hradčany nad Ploučnicí ve vlastnictví manželů Zachovových. Věcné břemeno bude uzavřeno
jako osobní služebnost na zřízení umístění a provozování distribuční soustavy. Věcné břemeno
bude zřízeno za úplatu ve výši 1.210 Kč včetně DPH.
Usnesení č.:
R-06/08/17 RM po projednání
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124014276/VB/001, stavba „CL_Ralsko, Hradčany ppč.7314, smyčka kNN“ mezi
městem Ralsko a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly,
IČO: 24729035
- ukládá starostovi smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124014276/VB/001, stavba „CL_Ralsko, Hradčany ppč.7314, smyčka kNN“ podepsat
(T: 29. 03. 2017)
Hlasování: pro: 5
RA - 06/06/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Žádost o finanční příspěvek na akci pálení čarodějnic

RM je předložena žádost pana Jaromíra Šveňhy o finanční příspěvek na uspořádání akce „pálení
čarodějnic“. V rámci této akce, která se uskuteční dne 30. 4. 2017 na hřišti na Ploužnici, budou
připraveny soutěže pro děti, kulturní program (hudba, tanec), pálení vatry (opékání buřtů),
ohňostroj aj. Očekává se hojná účast.
Usnesení č.:
R-06/09/17 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 06/07/17

Návrh na projednání Dodatku k servisní smlouvě

Radě města Ralsko je předložen Dodatek ke smlouvě č. HS 71003 s firmou Schindler CZ a.s.,
která pro město Ralsko zajišťuje servis a revize plošin pro invalidy, umístěných v obytných
domech na Ploužnici a v Kuřívodech. Předmětem Dodatku je možnost úpravy ceny za
poskytované služby s ohledem na míru inflace a míru nárůstu indexu průměrných nominálních
mezd ze strany zhotovitele a to 1x ročně.
Usnesení č.:
R-06/10/17 RM po projednání
-

schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. HS 71003 s firmou Schindler CZ a. s.

Hlasování: pro: 5
RA - 06/08/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Souhlas s odstraněním staveb na pozemcích města

Na pozemcích města se nacházejí stavby cizího vlastníka. Stavby jsou v havarijním stavu
Usnesení č.:
R-06/11/17 RM po projednání
-

ukládá OKT zajistit souhlas vlastníka staveb s jejich odstraněním (vlastník staveb Vladimír Fišera, Riegrova 581/57, Děčín) na pozemcích města p. č. 16, 17, 19, 22, 25
zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Hradčany nad Ploučnicí

Hlasování: pro: 5
RA - 06/09/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Dohoda o provedení práce – pomocné práce v lese

Z důvodu zajištění výpomoci – pomocné práce na lesních pozemcích města je radě města
předložen návrh na uzavření 2 dohod o provedení práce.
Usnesení č.:
R-06/12/17 RM po projednání
-

schvaluje uzavření 2 dohod o provedení práce z důvodu zajištění pomocných prací na
lesních pozemcích ve vlastnictví města

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 06/10/17

Cenové nabídky na dokončovací úpravy

Na základě dokončené demolice stavby jsme poptali 3 společnosti o dovoz drceného recyklátu
z akce Demolice objektu na ppč 5 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí. Rozpočet byl vytvořen na
oddělní rozvoje, místního hospodářství a ŽP, kde jsme započítali dovoz recyklátu (našeho opatřen zkoušou o nezávadnosti materiálu), úpravu terénu zemními stroji a dovoz zeminy pro
vysázení keřů. Radě jsou předloženy cenové nabídky.
Usnesení č.:
R-06/13/17 RM po projednání
-

souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Ing. Vlastimil Ladýř - LADEO, Okružní 2338,
470 01 Česká Lípa IČO: 44378653 v celkové výši 287.526 Kč bez DPH
ukládá starostovi podepsat smlouvu (T: 10. 04. 2017)

Hlasování: pro: 4
RA - 06/11/17

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Cenová nabídka na zajištění dotace vodovod Boreček

V návaznosti na zpracování projektu pro územní rozhodnutí na stavbu, je nutné provádět
předprojektovou přípravu, kvůli budoucímu záměru požádání o dotaci z Operačního programu
Životního prostředí. Po průzkumu trhu předkládáme cenovou nabídku. V nabídce jsou přesně
rozepsané jednotlivé díly zakázky a jejich ceny.
Usnesení č.:
R-06/14/17 RM po projednání
-

-

souhlasí s cenovou nabídkou společnosti DEVELOPER CZech republic s. r. o.,
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1 v celkové výši 170.000 Kč bez DPH a odměnou
z poskytnuté dotace 2,58%
ukládá starostovi podepsat smlouvu (T: 15. 04. 2017)

Hlasování: pro: 5
RA - 06/12/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Pojistná smlouva Kooperativa č. 7721031520

Radě města Ralsko je předložen návrh na aktualizaci Pojistné smlouvy č. 7721031520. Stávající
smlouva končí dle sdělení Ing. Dokoupilové ke dni 31. 3. 2017. Rozdíl v ceně pojistného
najdete na str. 11. Přílohou smlouvy je seznam nemovitostí, který však bude potřeba
aktualizovat z důvodu prodeje některých nemovitostí.
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Usnesení č.:
R-06/15/17 RM po projednání
-

schvaluje upravenou Pojistnou smlouvu č. 7721031520 mezi městem Ralsko a
pojišťovnou Kooperativa a. s., Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00, ve variantě B s limitem
10 mil.

Hlasování: pro: 5
RA - 06/13/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Žádost paní Hejdové

Dne 7. 3. 2017 zaslala p. Renata Hejdová, bytem Ralsko – Kuřívody č. p. 506, žádost o výměnu
bytu, kterou v příloze předkládám.
Usnesení č.:
R-06/16/17 RM po projednání
-

schvaluje v případě uvolnění bytu 1 + 2 v obytných domech č. p. 501 nebo č. p. 502
v Kuřívodech jeho přidělení p. Renatě Hejdové, bytem Ralsko – Kuřívody č. p. 506

Hlasování: pro: 5
RA - 06/14/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Nabídka prodeje domu č. p. 909

Zastupitelstvo města Ralsko usnesením č. Z – 02/21/17 schválilo oddělení části pozemku p. č.
133/20 a 133/18 z důvodu zajištění přístupu na p. p. č. 133/16 u domu č. p. 908 k. ú. Ploužnice
pod Ralskem (pás v šíři cca 2 m). V současné době zůstává v majetku města pouze dům č. p.
909 včetně pozemku pod ním a p. p. č 133/19 a 133/18. Z pozemku p. č. 133/18 bude oddělen
pás v šíři cca 2 m z důvodu zajištění přístupu na p. p. č. 133/16.
Usnesení č.:
R-06/17/17 RM po projednání
-

ukládá OKT – správa bytů jednat se současnými nájemci domu č. p. 909 (pan Domalíp,
paní Kafková) ve věci možného odprodej pozemku p. č. 135/3 včetně stavby na tomto
pozemku, p. p. č. 133/19 a části pozemku p. č. 133/18 k. ú. Ploužnice pod Ralskem

Hlasování: pro: 5
RA - 06/15/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Projekt výsadba vysoké trávy

Bc. Michaela Schneiderová, studentka FŽP Ústí nad Labem, podala žádost o možnost využití
části pozemku p. č. 147 a 150 lesní pozemek k. ú. Hradčany nad Ploučnicí za účelem pěstování
vysoké trávy – Miscantus giganteus, která akumuluje těžké kovy. S ohledem na současný stav
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pozemků v okolí letiště (odkryté kanály, jímky, havarijní stavby) nedoporučuji realizaci
projektu na pozemcích města.
Usnesení č.:
R-06/18/17 RM po projednání
-

nesouhlasí s využitím části pozemku p. č. 147 a 150 lesní pozemek k. ú. Hradčany nad
Ploučnicí za účelem pěstování vysoké trávy - Miscantus giganteus

Hlasování: pro: 5
RA - 06/16/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Oprava komunikace a její krajnice

Komunikace a část vyznačeného pozemku v soukr. vlastnictví p. Soukupa byla poničena těžkou
technikou zajišťující zprovoznění vodovodního vrtu. K poškození soukromého pozemku bylo
jednáno přímo na místě s p. Soukupem, který vyslovil souhlas s tím, že jeho pozemek bude
uveden do původního stavu. Práce budou z části zajištěny pracovníky údržby zeleně (rozvoz
zeminy + úprava terénu, rozvoz tzv. frézované po krajnici, očištění komunikace).
Předpokládaná cena cca 25.000 Kč (cca 8 tun frézované a cca 3 tuny zeminy). Poškození
komunikace lze hodnotit jako havarijní stav!
Usnesení č.:
R-06/19/17 RM po projednání
-

souhlasí s provedením letmé opravy komunikace a její krajnice po obou stranách v k.
ú. Náhlov (komunikace kolem kapličky) a úpravou pozemku p. č. 40/2 ve vlastnictví
p. Soukupa, opravu bude částečně provádět pan Samek
ukládá panu Františku Procházkovi vystavit objednávku na uvedené práce + převzetí
díla po jeho dokončení

Hlasování: pro: 5
RA - 06/17/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Cenová nabídka pana Petra Jeníka k odstranění 17 ks pařezů

Odstranění pařezů je nutné z důvodu, že na těchto pozemcích je zajišťováno sečení trávy
strojově. Při sečení může dojít k poškození strojového zařízení. Odstranění pařezů je nutné též
z estetického hlediska.
Usnesení č.:
R-06/20/17 RM po projednání
-

souhlasí s provedením odstranění 17 ks pařezů na výše uvedených pozemcích a
souhlasí s cenovou nabídkou pana Petra Jeníka ve výši 7.500 Kč bez DPH
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-

ukládá panu Františku Procházkovi vystavit objednávku na uvedené práce + převzetí
díla po jeho dokončení

Hlasování: pro: 5
RA - 06/18/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Revitalizace kanalizační sítě Hradčany

RM je předložena cenová nabídka na revitalizaci kanalizační sítě v Hradčanech. Kanalizace je
v havarijním stavu a vyžaduje údržbu celé sítě.
Usnesení č.:
R-06/21/17 RM po projednání
-

souhlasí s cenovou nabídkou pana Josefa Štípáka, V Lukách 150, Mimoň, IČO: 445
49 083 v celkové výši 79.310 Kč bez DPH na monitoring a čištění kanalizace Hradčany
ukládá OKT vystavit objednávku (T: 31. 03. 2017)

Hlasování: pro: 5
RA - 06/19/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Cenová nabídka společnosti A GARDEN nákup keřů

RM je předložena cenová nabídka společnosti A GARDEN na dodávku keřů pro provedení
náhradní výsadby.
Usnesení č.:
R-06/22/17 RM po projednání
-

schvaluje provedení prací v souladu s cenovou nabídkou společnosti A GARDEN –
dodávka keřů ve výši 39.272 Kč
ukládá Ing. Janu Kocourkovi vystavit objednávku

Hlasování: pro: 5
RA - 06/20/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Smlouva o právu provést stavbu C Bau

RM je předložen návrh smlouvy o zřízení práva stavby na plánovanou akci smíšená cyklostezka
Mimoň – Ploužnice pod Ralskem.
Usnesení č.:
R-06/23/17 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování
ukládá místostarostovi města zaslat návrh smlouvy k posouzení právníkovi města

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 06/21/17

Úprava Příkazní smlouvy s firmou Čechák a spol.

RM byla informována o reorganizaci společnosti Čechák.
Usnesení č.:
R-06/24/17 RM po projednání
-

-

schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Ralsko a společností Čechák, specializované
poradenství s. r. o., na akci „Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě
Ralsko“
pověřuje starostu města podepsat Příkazní smlouvu (T: 31. 03. 2017)

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

4. Různé
RA - 06/22/17

Zápis z Redakční rady ze dne 13. 03. 2017

RM je předložen zápis z Redakční rady ze dne 13. 03. 2017.
Usnesení č.:
R-06/25/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 13. 03. 2017

Hlasování: pro: 5
RA - 06/23/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zápis ze Sportovní komise ze dne 17. 03. 2017

RM je předložen zápis ze Sportovní komise ze dne 17. 03. 2017.
Usnesení č.:
R-06/26/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 17. 03. 2017

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Mgr. Šárka Kalvová upozornila na problém toulavých koček na sídlišti v Ploužnici a nezbytnost
opravit výtluku u septiku u statku (místní komunikace na pozemku p. č. 71 k. ú. Ploužnice pod
Ralskem).
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Usnesení č.:
R-06/26/17 RM po projednání
-

ukládá OKT zajistit cenovou nabídku na opravu výtluku u septiku

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

5. Závěr
Jednání 6. rady města bylo ukončeno v 15:45 hod.
Zápis vyhotoven dne 27. 03. 2017.
Příští jednání RM se bude konat 12. 04. 2017 od 13:30 hodin.

Ing. Miloš Tita
starosta města
…………v. r.…..……….

Ověřeno dne: 28. 03. 2017

Miloslav Tůma
místostarosta města
…………v. r......…………

podpis: Mgr. Šárka Kalvová
….................v. r.............................
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