MĚSTO RALSKO

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 7. schůze Rady města Ralsko
konané dne 12. dubna 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: p. Ján Golier
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města
Kontrola bodu RA - 05/04/17
Kontrola bodu RA - 05/10/17
Kontrola bodu RA - 05/13/17
Kontrola bodu RA - 06/02/17
Kontrola bodu RA - 06/06/17
Kontrola bodu RA - 06/20/17

Žádost o pronájem kinosálu
Žádost pana Václava Edera o pronájem pozemku p. č.
668/19
Ukončení nájemní smlouvy č. 2014/6
Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně
postižené LK
Žádost o finanční příspěvek na akci pálení čarodějnic
Smlouva o právu provést stavbu C-Bau

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

Žádost o přijetí pana Milana Pešty
Žádost firmy Kompakt Poděbrady o příspěvek
Dohoda o zrušení věcného břemene
Kontrola stavu propustku Náhlov
Pravidla hospodaření ZŠ a MŠ Tomáše Ježka
Smlouva o právu provést stavbu
Smlouva o smlouvě budoucí o VB
Žádost o odměnu
Strojové + chemické čištění hřiště
Návrh smlouvy o smlouvách budoucích
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RA - 07/11/17
RA - 07/12/17
RA - 07/13/17
RA - 07/14/17
RA - 07/15/17
RA - 07/16/17

VZMR Vyhlášení výběrového řízení
Požadavky městské muzeum
Žádost o přijetí nového člena Redakční rady
Zpravodaj – cenové nabídky
Přeřazení paní Česákové pod město Ralsko
Odkoupení pozemku p. č. 3878 k. ú. Mimoň

4. Dodatečné body programu
RA - 07/17/17
RA - 07/18/17
RA - 07/19/17
RA - 07/20/17
RA - 07/21/17
RA - 07/22/17
RA - 07/23/17

Odsouhlasení koridoru obchvatné trasy – firma Valbek
Výběrové řízení na svoz a likvidaci odpadů ve městě Ralsko
Cenová nabídka – Sportovní klubovna Ploužnice
Cenová nabídka p. Sluka – oplocení pláže Hradčany
Nabídka společnosti Renometel
Nabídka společnosti Plánuj výlety
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 1/2017 - vodovodní
přípojka

5. Různé
RA - 07/24/17
RA - 07/25/17
RA - 07/26/17
6.

Zápis z komise Prevence kriminality ze dne 22. 03. 2017
Zápis z Kulturní komise ze dne 18. 03. 2017
Zápis z Redakční rady ze dne 5. 4. 2017
Závěr
Usnesení č.:
R-07/01/17 RM po projednání

-

schvaluje upravený program 7. schůze RM

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva
Předřazený bod
RA - 07/24/17
Zápis z komise Prevence kriminality ze dne 22. 03. 2017
RM je předložen zápis z komise Prevence kriminality ze dne 22. 03. 2017.
Usnesení č.:
R-07/02/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis z komise Prevence kriminality ze dne 22. 03. 2017
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-

schvaluje v případě uvolnění pracovního místa operátora kamerového systému
vyhlášení výběrového řízení na tuto pozici

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

Kontrola bodu RA - 05/04/17

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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
RA - 05/10/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Žádost pana Václava Edera o pronájem pozemku p. č. 668/19

Dne 8. 2. 2017 požádal pan Václav Eder o pronájem pozemku p. č. 668/19 v k. ú. Hradčany
nad Ploučnic. Důvodem žádosti je, že pan Eder vlastní sousední pozemky a rád by se o pozemek
p. č. 668/19 staral a provozoval zde drobnou pěstební činnost (pěstování zeleniny, brambor a
sekání trávy). Uvádí, že je se standartní cenou seznámen a respektuje ji.
Usnesení č.:
R-05/14/17 RM po projednání
-

-

schvaluje záměr města pronajmout pozemek p. č. 668/19 o výměře 541 m2 v k. ú.
Hradčany nad Ploučnicí, Ralsko za cenu 1 Kč/m2 rok a účelem pěstování zeleniny,
brambor a sekání trávy (za podmínek, že se pozemek nebude oplocovat)
ukládá starostovi města vyvěsit záměr pronájmu pozemku dle ust. § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (T: 31. 3. 2017)

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Záměr města pronajmout pozemek p. č. 668/19 ostatní plocha o výměře 541 m2 v k. ú. Hradčany
nad Ploučnicí za cenu 1 Kč/m2 rok, dobu určitou – do 31. 12. 2022 a účelem pěstování zeleniny,
brambor a sekání trávy, byl zveřejněn na ÚD MěÚ Ralsko od 15. 3. do 4. 4. 2017. Pan Václav
Eder byl jediným zájemcem o pronájem pozemku.
Usnesení č.:
R-07/03/17 RM po projednání
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-

-

schvaluje pronájem pozemku p. č. 668/19 ostatní plocha o výměře 541 m 2 za účelem
pěstování zeleniny, brambor a sekání trávy a cenu 1 Kč/m2/rok, panu Václavu Ederovi,
Hradčany 484, Ralsko (pozemek bude pronajat na dobu určitou – do 31. 12. 2022),
návrh nájemní smlouvy č. 2017/1 je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha
ukládá starostovi města nájemní smlouvu č. 2017/1 podepsat (T: 21. 04. 2017)

Hlasování: pro: 5
Kontrola bodu

proti: 0

zdržel: 0

RA - 05/13/17

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Ukončení nájemní smlouvy č. 2014/6

Paní Jaroslava Procházková, Sněhurčina 682, Liberec, požádala o ukončení nájemní smlouvy
č. 2014/16, jejímž předmětem byl pronájem části pozemku p. č. 47/1 díl O o výměře 459 m2 k.
ú. Náhlov, za účelem vybudování a provozování zahrady.
Usnesení č.:
R-05/17/17 RM po projednání
-

schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2014/6, která byla uzavřena mezi městem
Ralsko a paní Jaroslavou Procházkovou, dohodou k 31. 3. 2017

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Dne 3. 4. 2017 byla doručena do podatelny MěÚ Ralsko podepsaná dohoda o ukončení nájemní
smlouvy č. 2014/6. Část pozemku p. č. 47/1 ostatní plocha díl O- o výměře 459 m2 je možné
opětovně nabídnout k pronájmu. O pozemek projevila zájem paní Martina Rybářová, Náhlov
125, Osečná - žádost ze dne 1. 3. 2017.
Usnesení č.:
R-07/04/17 RM po projednání
-

-

schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 47/1 ostatní plocha díl O o
výměře 459 m2 k. ú. Náhlov za účelem vybudování a provozování zahrady na dobu
určitou do 31. 12. 2022 a cenu 1 Kč/m2/rok
ukládá starostovi města výše uvedený záměr zveřejnit (T: 21. 04. 2017)

Hlasování: pro: 5

proti: 0

Kontrola bodu RA - 06/02/17

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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).
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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

proti: 0

zdržel: 0

Kontrola bodu RA - 06/06/17

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)

Usnesení č.:
R-07/05/17 RM po projednání
-

schvaluje příspěvek na akci pálení čarodějnic ve výši 10.000 Kč proti vyúčtování (akce
bude provedena včetně kulturního programu hudby a tance)

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

Kontrola bodu RA - 06/20/17

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
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-

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)

Smlouva byla konzultována s právním zástupcem města, JUDr. Filipem a následně s katastrem
nemovitostí, kdy bylo městu Ralsko doporučeno uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti
(cyklostezka bude místní komunikací), nikoliv smlouvou o zřízení práva stavby. Výši úplaty za
zřízení služebnosti řešit výhradně znaleckým posudkem.
Usnesení č.:
R-07/06/17 RM po projednání
-

ukládá místostarostovi města jednat se zástupcem společnosti C Bau, s r. o. ve věci
přepracování smlouvy

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

3. Body programu:
RA - 07/01/17

Žádost o přijetí pana Josefa Haluzy

RM je předložena žádost o přijetí pana Josefa Haluzy, bytem Ploužnice 276, Ralsko na dohodu
o pracovní činnosti na sportovní areál na Ploužnici jako zastoupení v době nepřítomnosti p.
Jaromíra Šveňhy (viz příloha).
Usnesení č.:
R-07/07/17 RM po projednání
-

schvaluje přijetí pana Josefa Haluzy, nar. 01. 07. 1948, bytem Ralsko, Ploužnice čp.
276 na dohodu o pracovní činnosti na sportovní areál na Ploužnici jako zástup v době
nepřítomnosti pana Jaromíra Šveňhy s nástupem od 1. 5. 2017

Hlasování: pro: 5
RA - 07/02/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Žádost firmy Kompakt Poděbrady o příspěvek

RM je předložena žádost firmy Kompakt Poděbrady o hrazenou prezentaci našeho města (logo)
umístěném na sociální automobil pro Domov důchodců a sociálních služeb v Zákupech (viz
příloha).
Usnesení č.:
R-07/08/17 RM po projednání
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-

schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč formou daru na hrazenou prezentaci
města Ralsko na automobil pro Domov důchodců a sociálních služeb v Zákupech
ukládá starostovi města Darovací smlouvu podepsat

Hlasování: pro: 5
RA - 07/03/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Dohoda o zrušení věcného břemene

Dohoda o zrušení věcného břemene – služebnosti je uzavírána za účelem výmazu věcného
břemene – služebnost spočívající v právu ve vymezeném rozsahu užívat nemovitost Ralsko
Vivo s. r. o. jako Povinného z věcného břemene, a to pozemek p. č. 102/12 (ostatní plocha, jiná
plocha) v k. ú. Kuřívody.
Dohoda je uzavírána v návaznosti na Kolaudační souhlas ze dne 28. 2. 2017, vydaný pro stavbu
hlavní přístupové komunikace do průmyslové zóny Ralsko – Kuřívody.
Náklady spojené s výmazem služebnosti, zejména správní poplatek za vklad ve výši 1000 Kč
uhradí Ralsko Vivo s. r. o., před podáním návrhu na katastr nemovitostí.
Usnesení č.:
R-07/09/17 RM po projednání
-

-

schvaluje dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti mezi městem Ralsko a
společností Ralsko Vivo s. r. o., jejímž předmětem je služebnost cesty s právem chůze
a jízdy na pozemku p. č. 102/12 k. ú. Kuřívody
ukládá starostovi města dohodu podepsat (T: 13. 4. 2017)

Hlasování: pro: 5
RA - 07/04/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Kontrola stavu propustku Náhlov

Pan Ladislav Samek provedl dne 22. 3. 2017 kontrolu stavu propustku kamerou. Výztuhy
propustku jsou neměnné. Nový aktuální stav – silný prosak boční stěny. Nosná konstrukce
propustku – spadlá železobetonová deska (stropní), v současné době po pročištění průtočná cca
z 50%. Rozsáhlá koroze betonářské výztuže způsobená prosakováním vody přes nosnou
konstrukci.
Usnesení č.:
R-07/10/17 RM po projednání
-

bere na vědomí stav propustku na místní komunikaci v Náhlově
pověřuje oddělení rozvoje, místního hospodářství a ŽP zpracováním variant řešení

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 07/05/17

Pravidla hospodaření ZŠ a MŠ Tomáše Ježka

Dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je RM předložen návrh na hospodaření ZŠ
a MŠ Tomáše Ježka. Pravidla se řídí úplném znění zákona.
Usnesení č.:
R-07/11/17 RM po projednání

-

ukládá účtárně předložit návrh pravidel hospodaření ZŠ a MŠ Tomáše Ježka
k připomínkování vedení školy
ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 5
RA - 07/06/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Smlouva o právu provést stavbu

Radě města je předložen návrh smlouvy o právu k provedení stavby č. OLP/842/2017
s Libereckým krajem v rámci akce stavby „Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod
Ralskem. Stavbou budou dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje: p. p. č. 535 o
výměře 28 362 m2 (silnice ev. č. II/268) v k. ú. Ploužnice pod Ralskem, p. p. č. 3920 o výměře
2763 m2 , p. p. č. 3938 o výměře 4764 m2 a p. p. č. 4100 o výměře 25 991 m2 (silnice ev. č.
II/268) v k. ú. Mimoň. Právo stavby se sjednává jako bezúplatné. Stavebník je povinen
realizovat stavbu nejpozději do tří let od podpisu této smlouvy. Stavebník se zavazuje, že
v okamžiku užívání stavby bude smíšená cyklostezka místní komunikací. Po dokončení
stavby bude stavebníkem bezúplatně převedeno případné technické zhodnocení stavby
umístěné na silnici II/268 na vlastníka, resp. Na příspěvkovou organizaci KSS LK. Po
dokončení stavby bude přistoupeno k majetkoprávnímu vypořádání, kdy veškeré
náklady s tím spojené ponese stavebník. Tato smlouva nebude vložena do KN, slouží
výhradně pro potřeby stavebního řízení.
Usnesení č.:
R-07/12/17 RM po projednání
-

-

předkládá tento bod k projednání ZM s návrhem usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby č. OLP/842/2017 v rámci akce
„Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod Ralskem“ mezi městem Ralsko a
Libereckým krajem, návrh smlouvy je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha
ZM ukládá starostovi města smlouvu podepsat

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 07/07/17

Smlouva o smlouvě budoucí o VB

Radě města je předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4015322 – CL Ploužnice, Hvězdov 941,
smyčka kNN.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti je uzavírána za účelem umístění a
provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN a přípojkové skříně na nemovitostech
p. p. č. 372 a p. p. č. 379, jehož obsahem je právo ČEZ Distribuce a.s. zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat součást distribuční soustavy.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Dle skutečných rozměrů pozemků smluvní výše náhrady
činí 12 m2 á 83,33 Kč/m2 tj 1 000 Kč bez DPH, tj 1 210 Kč vč. DPH.
Usnesení č.:
R-07/13/17 RM po projednání
-

-

schvaluje záměr města uzavřít smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015322 – CL
Ploužnice, Hvězdov 941, smyčka kNN na pozemcích p. č. 372 a p. č. 379 k. ú. Ploužnice
pod Ralskem ve vlastnictví města Ralsko – realizace výstavby zařízení distribuční
soustavy v rámci stavby č. IV-12-4015322 s názvem CL Ploužnice, Hvězdov 941,
smyčka kNN
ukládá starostovi města zveřejnit záměr na úřední desce
schvaluje uzavření části Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4015322 – CL Ploužnice,
Hvězdov 941, smyčka kNN, týkající se zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi
městem Ralsko a společností ČEZ Distribuce, a. s. (zastoupené společností Martia a.s.),
jejímž předmětem je realizace výstavby zařízení distribuční soustavy, příp. NN,
smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce je vyhrazená
pravomoc zastupitelstva dle ust. § 85 písm. m) zákona o obcích (tato část smlouvy
bude připravena ZM ke schválení)

Hlasování: pro: 5
RA - 07/08/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Žádost o odměnu

RM je předložena žádost o finanční odměnu pro pana Emila Fedáka za opravu schodiště ve
sportovní areálu Ploužnice (viz příloha).
Usnesení č.:
R-07/14/17 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování
ukládá místostarostovi města zjistit rozsah provedených prací

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 07/09/17

Strojové + chemické čištění hřiště

Umělý povrch je napaden mechem. V případě, že dojde k jeho strojovému a poté chemickému
vyčištění, může dojít k jeho nevratnému poškození. Po provedení strojové + chemické očisty,
bude do umělého trávníku aplikován suchý bílý písek, což bude zajištěno pracovníky údržby
zeleně. Očista umělého trávníku na uvedených hřištích + posyp písku musí být prováděn
nejméně 1x za dva roky. Očištění umělého povrchu pan Samek prováděl v minulosti na hřišti
v Kuřívodech.
Usnesení č.:
R-07/15/17 RM po projednání
-

souhlasí se strojovým vyčištěním umělého povrchu na hřištích Hvězdov + Hradčany
dle cenové nabídky pana Samka ve výši 17.400 Kč bez DPH

Hlasování: pro: 5
RA - 07/10/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Návrh smlouvy o smlouvách budoucích

Právní zástupce manželů Bartókových předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí upravující
podmínky budoucího prodeje části pozemku p. č. 24/3 k. ú. Náhlov a pronájmu části pozemku
p. č. 45/4 k. ú. Náhlov. Znění smlouvy bylo též konzultováno s JUDr. Filipem.
Usnesení č.:
R-07/16/17 RM po projednání

-

projednala předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí jejímž předmětem je prodej
pozemku p. č. 24/3 k. ú. Náhlov
předkládá smlouvu Zastupitelstvu města k jejímu schválení/zamítnutí

Hlasování: pro: 5
RA - 07/11/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

VZMR Vyhlášení výběrového řízení

Společnost DEVELOPER CZECH republic s. r. o. připravila kompletní zadávací dokumentaci
pro vyhlášení výběrového řízení na nákup traktoru. Traktor bude sloužit pro údržbu zeleně.
Usnesení č.:
R-07/17/17 RM po projednání
-

schvaluje zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení na nákup traktoru
schvaluje vyhlášení výběrového řízení
ukládá starostovi města podepsat výzvu a vyvěsit jí na profil (T: 15. 04.2017)

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 07/12/17

Požadavky městské muzeum

Pan Václav Bilický žádá o jednorázový příspěvek 20.000 Kč k zajištění sezonního provozu
Městského muzea. Jedná se o běžné provozní náklady spojené s údržbou, el. energií, vodou.
Usnesení č.:
R-07/18/17 RM po projednání
-

schvaluje požadavek kurátora Městského muzea pana Václava Bilického ve výši 20.000
Kč

Hlasování: pro: 5
RA - 07/13/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Žádost o přijetí nového člena Redakční rady

Prosím radu města Ralsko o přijetí Ing. M. Staňkové jako člena redakční rady. Ing. M. Staňková
již nyní aktivně pomáhá a zúčastňuje se různých akcí při přípravě Dnešního Ralska. Její členství
v redakční radě bych považovala za přínos i vzhledem k tomu, že B. Nováková je v současné
době na mateřské dovolené.
Usnesení č.:
R-07/19/17 RM po projednání
-

schvaluje žádost přijetí nového člena Redakční rady
jmenuje Ing. Miloslavu Staňkovou členkou Redakční rady

Hlasování: pro: 5
RA - 07/14/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpravodaj – cenové nabídky

Radě města jsou předloženy dvě finanční nabídky na tisk zpravodaje. Tiskárna Vallco – Doksy
a MS – Polygrafie z Bakova n. Jizerou. Obě tiskárny předkládají vzorky tištěných publikací a
cenové nabídky, včetně jednorázového poplatku za nové grafické zpracování zpravodaje. Obě
nabídky jsou podstatně levnější než tisk doposud. Jen k porovnání, faktura od paní Támárové
je řádově cca 40 tis. Kč za tisk Dnešního Ralska.
Prosím radu města, aby porovnala a vybrala jednu z tiskáren k další spolupráci.

Usnesení č.:
R-07/20/17 RM po projednání
-

schvaluje nabídku tiskárny MS – polygrafie Bakov nad Jizerou

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 07/15/17

Přeřazení paní Česákové pod město Ralsko

Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociální fondu,
je RM předložen návrh znovu nežádat dotace na VPP a uzavřít s paní Česákovou pracovní
poměr na dobu určitou. Tato dohoda končí k 30. 4. 2017.
Usnesení č.:
R-07/21/17 RM po projednání
-

schvaluje přesun paní Česákové pod město Ralsko a uzavřít s ní pracovní poměr na dobu
určitou a to od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017
ukládá starostovi pracovní smlouvu podepsat

Hlasování: pro: 5
RA - 07/16/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Odkoupení pozemku p. č. 3878 k. ú. Mimoň

Z důvodu vydání stavebního povolení na smíšenou cyklostezku Ploužnice pod Ralskem –
Mimoň je nutné dořešit majetkoprávní vztahy. Část plánované cyklostezky bude vedena přes
pozemek p. č. 3878 k. ú. Mimoň. Pan Heger s panem Zubkem navrhli odprodej pozemku městu
Ralsku.
Usnesení č.:
R-07/22/17 RM po projednání
-

předkládá tento bod k projednání ZM s návrhem usnesení:
ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 3878 ostatní plocha k. ú. Mimoň o výměře 349
m2 za cenu 300 Kč/m2 (cena byla stanovena dohodou) z důvodu plánované výstavby
smíšené cyklostezky Ploužnice pod Ralskem – Mimoň (pozemek je v podílovém
spoluvlastnictví pana Václava Hegera a pana Reného Zubky)

Hlasování: pro: 5
RA - 07/17/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Odsouhlasení koridoru obchvatné trasy – firma Valbek

RM je předložen mapový podklad.
Usnesení č.:
R-07/23/17 RM po projednání
-

souhlasí s variantou obchvatu v modrém provedení

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 07/18/17

Výběrové řízení na svoz a likvidaci odpadů ve městě Ralsko

RM je předložen návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele svozu a likvidace odpadů
na území města Ralsko. Smlouva se společností COMPAG CZ s. r. o., byla uzavřena v roce
2010 na dobu neurčitou.
Usnesení č.:
R-07/24/17 RM po projednání
-

souhlasí s přípravou výběrového řízení na nového dodavatele svozu a likvidace odpadů
na území města Ralsko

Hlasování: pro: 5
RA - 07/19/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Cenová nabídka – Sportovní klubovna Ploužnice

RM byly předloženy tři nabídky firem (poptávkové řízení dle směrnice).
Usnesení č.:
R-07/25/17 RM po projednání
-

souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Martina Kolence, IČO: 413 20 433, ve výši 533.285
Kč bez DPH na výstavbu klubovny na Ploužnici
ukládá starostovi města podepsat smlouvu na dodávku a montáž klubovny

Hlasování: pro: 5
RA - 07/20/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Cenová nabídka p. Sluka – oplocení pláže Hradčany

RM je předložen návrh na vybudování dřevěného oplocení pláže v délce 80 m, zakázku lze
zadat dle směrnice napřímo jednomu dodavateli.
Usnesení č.:
R-07/26/17 RM po projednání
-

schvaluje cenovou nabídku pana Jaroslava Sluky, Hradčany 429, 471 22 Ralsko, IČO:
656 48 170 na dodávku a montáž dřevěného oplocení pláže v Hradčanech v celkové
výši 138.158 Kč bez DPH
ukládá OKT vystavit objednávku

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 07/21/17

Nabídka společnosti RENOMEtel

RM je předložena nabídka společnosti RENOMEtel v souvislosti s tzv. náhradním plněním
(řešení povinnosti organizace, která má více jak 25 zaměstnanců zaměstnat osoby se
zdravotním postižením) na vypracování kompletního řešení pevných linek.
Usnesení č.:
R-07/27/17 RM po projednání
-

bere na vědomí nabídku firmy RENOMEtel
souhlasí s vypracováním kompletního řešení pevných linek

Hlasování: pro: 5
RA - 07/22/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Nabídka společnosti Plánuj výlety

RM je předložena nabídka společnosti Plánuj výlety.
Usnesení č.:
R-07/28/17 RM po projednání
-

ponecháno ve sledování

Hlasování: pro: 5
RA - 07/23/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 1/2017 - vodovodní
přípojka

RM je předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. 01/2017. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti je uzavírána za účelem umístění
a provozování vodovodní přípojky na nemovitostech p. p. č. 69/1 a p. p. č. 70/1, jehož obsahem
je právo Ireny Rúčkové zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást vodovodní přípojky.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Dle skutečných rozměrů pozemků smluvní výše náhrady
činí 7,5 m2 á 133,33 Kč/m2 tj 1 000,- Kč bez DPH, tj 1.210 Kč vč. DPH.
Usnesení č.:
R-07/29/17 RM po projednání
-

-

schvaluje záměr města uzavřít smlouvu o právu provést stavbu č. 01/2017 na
pozemcích p. č. 69/1 a p. č. 70/1 k. ú. Kuřívody ve vlastnictví města Ralsko – realizace
stavby s názvem Vodovodní přípojka na pastvinu
ukládá starostovi města zveřejnit záměr na úřední desce
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-

-

schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti
č. 01/2017, týkající se zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Ralsko a
paní Rúčkovou, jejímž předmětem je realizace a provozování stavby „Vodovodní
přípojka na pastvinu“
ukládá starostovi města smlouvu podepsat

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

4. Různé
RA - 07/25/17

Zápis z Kulturní komise ze dne 18. 03. 2017

RM je předložen zápis z Kulturní komise ze dne 18. 03. 2017.
Usnesení č.:
R-07/30/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis z Kulturní komise ze dne 18. 03. 2017

Hlasování: pro: 5
RA - 07/26/17

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zápis z Redakční rady ze dne 5. 4. 2017

RM je předložen zápis z Redakční rady ze dne 5. 04. 2017.
Usnesení č.:
R-07/31/17 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 5. 04. 2017

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Mgr. Šárka Kalvová podala informaci o ceně sterilizace toulavých koček.
Usnesení č.:
R-07/32/17 RM po projednání
-

schvaluje úhradu sterilizace toulavých koček ve výši 3.500 Kč

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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5. Závěr
Jednání 7. rady města bylo ukončeno v 15:35 hod.
Zápis vyhotoven dne 12. 04. 2017.
Příští jednání RM se bude konat 27. 04. 2017 od 10:00 hodin.

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

Ověřeno dne: 13. 04. 2017

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

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