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MĚSTO RALSKO 

 
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
z 5. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 13. března 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, p. Ján Golier, p. Michal Šerý 

 

Omluveni: Mgr. Šárka Kalvová 

 

Kontrola zápisu: p. Michal Šerý 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 

 

Kontrola bodu RA - 02/06/17  Zveřejnění záměru města Ralsko prodat pozemek          

Kontrola bodu RA - 03/06/17  Žádost o zřízení místa zpětného odběru 

Kontrola bodu RA - 03/12/17  Žádost o povolení konání akce Grom VIII      

  

3. Body programu: 

 

RA - 05/01/17    Žádost o finanční příspěvek na financování hospice na rok 2017  

RA - 05/02/17    Bytová komise ze dne 7. 03. 2017 

RA - 05/03/17    Žádost o povolení cyklistického závodu 

RA - 05/04/17    Žádost o pronájem kinosálu  

RA - 05/05/17    Žádost o odměnu členkám SPOZu 

RA - 05/06/17    Žádost o finanční příspěvek od Svazu tělesně postižených ČR   

RA - 05/07/17    Smlouva s Českou poštou 

RA - 05/08/17    Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. 47/1 k. ú. Ploužnice 

RA - 05/09/17    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

RA - 05/10/17    Žádost pana Václava Edera o pronájem pozemku p. č. 668/19  

RA - 05/11/17    Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci MŠ v Kuřívodech  

RA - 05/12/17    Doplnění herních prvků v městské části Boreček 

RA - 05/13/17    Ukončení nájemní smlouvy č. 2014/6 

RA - 05/14/17    Nákup stromů pro výsadbu v Hradčanech – CN 
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4. Dodatečné body programu 

 

RA - 05/15/17     Odvolání pana Mascheka   

 

5. Různé    

 

RA - 05/16/17      Zápis z komise KPSS ze dne 28. 02. 2017 

RA - 05/17/17      Zápis z komise SPOZ ze dne 02. 03. 2017 

RA - 05/18/17      Nabídka inzerce – Mladá fronta dnes, 5+2, Náš kraj, iDNES   

RA - 05/19/17      Pomník v Hradčanech  

RA - 05/20/17      Plynofikace Kuřívod 

 

6.     Závěr 

 

 

             

Usnesení č.: 

R-05/01/17 RM po projednání 

- schvaluje doplněný program 5. schůze RM  

 

Hlasování: pro: 4   proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0               (celkový počet  4/5) 

 

 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva 

 

 

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 
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- 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) 

MV projednal tento bod na svém jednání dne 7. 3. 2017. Bod bude předložen k projednání 

zastupitelstvu města. 

 

Usnesení č.: 

R-05/02/17 RM po projednání 

 

- rozhodla tento bod vyřadit z projednání, jelikož bude projednán jako samostatný bod 

v zastupitelstvu města 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

Kontrola bodu RA - 03/06/17     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) 

Radě města je předložena ke schválení smlouva. 

Usnesení č.: 

R-05/03/17 RM po projednání 

 

- schvaluje smlouvu  o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Ralsko a 

společností Rema systém, a. s. 

- ukládá starostovi města smlouvu podepsat 

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

Kontrola bodu RA - 03/12/17     Žádost o povolení konání akce Grom VIII      

 

    Branně sportovní airsoftová hra s místem pořádání v Hradčanech – Ploužnice (viz příloha). 
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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) 

 

Po kontaktování pořadatele akce je stanovena podmínka: 

- Organizátor zajistí na vlastní náklady pravidelný úklid odpadů vzniklých v průběhu 

akce, které budou předány oprávněné osobě k převzetí odpadů dle zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb. (organizátor může využít služeb společnosti COMAG CZ, s. r. o., 

kontaktní osoba: Marek Šrám, tel.: 737 248 852). 

- Osobní předání po skončení akce proběhne s p. Petrem Hanušem a bude vytvořen 

písemný zápis o kontrole pozemků. 

 

Usnesení č.: 

R-05/04/17 RM po projednání 

 

- nesouhlasí s konáním akce z důvodu možnosti vzniku rizika úrazu účastníků (otevřené 

jímky, kanály, budovy v havarijním stavu)  

- doporučuje využití areálu u pana Procházky ve Svébořiccíh 

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

3. Body programu: 

 

RA - 05/01/17    Žádost o finanční příspěvek na financování hospice na rok 2017  

 

RM je předložena žádost organizace HOSPIC sv. ZDISLAVY, o. p. s., IČO: 287 00 210, Pod 

Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn o finanční příspěvek pro rok 2017 (viz příloha). 

Organizace se v loňském roce starala o 1 občana z Ploužnice 339, dva dny.  

 

Usnesení č.: 

R-05/05/17 RM po projednání 

 

- schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.215 Kč na financování hospicové péče pro 

organizaci HOSPIC sv. ZDISLAVY, o. p. s., IČO: 287 00 210, Pod Perštýnem 321/1, 

460 01 Liberec – IV Perštýn, ve výši 5 Kč/1 osobu (aktuální stav k 1. 1. 2017 je počet 

obyvatel 2.043) 

- ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu (T: 30. 03. 2017) 

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 
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RA - 05/02/17    Bytová komise ze dne 7. 03. 2017 

 

Dne 7. 3. 2017 se konalo 3. jednání Bytové komise, která projednala žádosti o přidělení 

bytových jednotek, výměnu bytů a uzavření nových nájemních smluv nebo prodloužení 

stávajících nájemních smluv s nájemníky, kterým dne 31. 3. 2017 končí platnost nájemní 

smlouvy uzavřené na dobu určitou. 

 

 

Usnesení č.: 

R-05/06/17 RM po projednání 

 

- RM bere na vědomí zápis z Bytové komise a dle tohoto zápisu RM: 

- schvaluje přidělení bytové jednotky na Ploužnici 

- schvaluje zařazení žadatelů o byt do pořadníku čekatelů na byt 1 + 1 v Kuřívodech 

- schvaluje zamítnutí žádosti o byt 

- schvaluje výměnu bytu mezi p. Čermákem a pí. Čermákovou na č.p. 514 v Kuřívodech 

- schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt a prodloužení nájemních smluv u bytů s 

nájemníky, kterým dne 31. 3. 2017 končí platnost nájemní smlouvy uzavřené na dobu 

určitou 

- schvaluje zamítnutí žádosti o zapsání spolubydlícího do EL nájemní smlouvy 

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/03/17    Žádost o povolení cyklistického závodu 

 

RM je předložena žádost spolku amatérských cyklistů Bělá p. Bezdězem. Datum konání je 

neděle 14. 5. 2017 v 10:00 – 15:00 hodin. Obrátka bude na okraji obce Kuřívody u sluneční 

elektrárny (viz příloha). 

 

Usnesení č.: 

R-05/07/17 RM po projednání 

 

- schvaluje pořádání cyklistického závodu Spolku amatérských cyklistů Bělá pod Bezdězem 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/04/17    Žádost o pronájem kinosálu  

 

RM je předložena žádost p. Jozef Bendíka ze skupiny Romano Styll, která žádá o pronájem 

kinosálu za účelem zkoušení pro kapelu. 
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Usnesení č.: 

R-05/08/17 RM po projednání 

 

- ponecháno ve sledování  

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/05/17    Žádost o odměnu členkám SPOZu 

 

RM je předložena žádost o finanční odměnu členkám SPOZu za realizaci plesu města Ralsko a 

dále paní předsedkyni a referentce MěÚ paní Jindře Slukové.  

 

 

Usnesení č.: 

R-05/09/17 RM po projednání 

 

- schvaluje finanční odměnu dle přiloženého návrhu, včetně paní předsedkyně Lenky 

Vrbové  

 

Hlasování: pro: 3      proti: 0           zdržel: 1              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/06/17    Žádost o finanční příspěvek od Svazu tělesně postižených ČR   

 

Svaz tělesně postižených v České republice podal žádost o finanční dar k účelům spojeným 

s činností organizace a poskytování služeb pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Usnesení č.: 

R-05/10/17 RM po projednání 

 

- schválila finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč Svazu tělesně postižených v České 

republice 

- ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat (T: 20. 03. 2017) 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/07/17    Smlouva s Českou poštou 

 

Radě města je předložena ke schválení Smlouva s Českou poštou. 
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Usnesení č.: 

R-05/11/17 RM po projednání 

 

- schvaluje Smlouvu mezi městem Ralsko a Českou poštou č. 982407000000-6233/2016, 

která nahrazuje předchozí smlouvu 

- ukládá starostovi města Smlouvu podepsat (T: 14. 3. 2017) 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/08/17    Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. 47/1 k. ú. Ploužnice 

 

Pan Kapustyanskiy a paní Priimakova v zastoupení společností Ekonomické stavby s. r. o. 

požádali o vyjádření souhlasu se stavbou RD, zřízením jímky na vyvážení a studny na pozemku 

p. č. 47/1 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem a dále zřízením sjezdu z účelové komunikace na 

pozemku p. č. 56 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem. 

V rámci sjednocení postupu se stavebním úřadem bude souhlas vyjádřen prostřednictvím 

Smlouvy o právu provést stavbu. 

  

 

Usnesení č.: 

R-05/12/17 RM po projednání 

 

- schvaluje záměr města uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 56 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Ploužnice pod Ralskem z důvodu zřízení 

sjezdu na pozemek p. č. 47/1 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem v rámci akce stavby 

rodinného domu  

- ukládá starostovi města záměr zveřejnit na úřední desce 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/09/17    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. 

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.  
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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) 

 

RA - 05/10/17    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 Ploučnicí. 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) 

 

RA - 05/11/17    Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci MŠ v Kuřívodech  

 

Ještědská stavební společnost spol. s r. o., předložila dodatek č. 2 k podpisu ke dni 28. 02. 2017. 

Dodatek doplňoval pouze bod č. 13.10:  
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- Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

- Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly. 

Žádné jiné úpravy nebyly provedeny. Cena díla zůstává stávající a termín dokončení taky. 

 

Usnesení č.: 

R-05/15/17 RM po projednání 

 

- bere na vědomí podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č: 74 na provedení stavby 

Mateřská škola v Kuřívodech na p. č. 15/2 a 15/5 v k. ú. Kuřívody mezi Městem Ralsko 

a společností Ještědská stavební společnost spol. s r. o., Selská 517, 460 01 Liberec XII  

- ukládá Bc. Miloslavu Tůmovi zveřejnit dodatek č. 2 na profilu zadavatele 

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/12/17    Doplnění herních prvků v městské části Boreček 

 

Na ústní žádost obyvatel Borečku jsme poptali společnost TR Antoš s. r. o., Na Perchtě 1631, 

511 01 Turnov, na dodání prvku skluzavky. V současné době se na místě nacházejí pouze dva 

herní prvky a to PES a KŮŇ (houpací). Společnost zaslala katalog, kde je možné vybrat prvek. 

 

Usnesení č.: 

R-05/16/17 RM po projednání 

 

- souhlasí s nákupem prvku ,,Skluzka 100 s tabulí“ od společnosti TR Antoš s. r. o., Na 

Perchtě 1631, 511 01 Turnov za cenu 31.600 Kč a umístěním prvku na městskou část 

Boreček ,,u SAP Mimoň spol. s r. o.“ 

- ukládá OKT vystavit objednávku na nákup prvku ,,Skluzka 100 s tabulí“ 

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/13/17    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. 
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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) 

 

RA - 05/14/17    Nákup stromů pro výsadbu v Hradčanech – CN 

 

Jedná se o výsadbu vzrostlých stromků v Hradčanech na pláži a návsi dle přiloženého zákresu. 

 

Usnesení č.: 

R-05/18/17 RM po projednání 

 

- schvaluje CN firmy Agarden ve výši 111.596 Kč včetně DPH pro nákup 48 stromů pro 

výsadbu v Hradčanech 

- ukládá Ing. Kocourkovi vystavit na uvedenou CN objednávku (T: 17. 03. 2017) 

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

 

RA - 05/15/17     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) 

 

4. Různé 

 

RA - 05/16/17      Zápis z komise KPSS ze dne 28. 02. 2017 

 

RM je předložen zápis z komise KPSS ze dne 28. 02. 2017. 

 

Usnesení č.: 

R-05/20/17 RM po projednání 

 

- bere na vědomí zápis z komise KPSS ze dne 28. 02. 2017 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 
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RA - 05/17/17      Zápis z komise SPOZ ze dne 02. 03. 2017 

 

RM je předložen zápis z komise SPOZ ze dne 02. 03. 2017. 

 

Usnesení č.: 

R-05/21/17 RM po projednání 

 

- bere na vědomí zápis z komise SPOZ ze dne 02. 03. 2017 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/18/17      Nabídka inzerce – Mladá fronta dnes, 5+2, Náš kraj, iDNES   

 

 

Usnesení č.: 

R-05/22/17 RM po projednání 

 

- nesouhlasí s nabídkou inzertních služeb 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/19/17      Pomník v Hradčanech  

 

Usnesení č.: 

R-05/23/17 RM po projednání 

 

- pověřuje místostarostu města řešením náhradního umístění pomníku na Hradčanech  

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 

 

RA - 05/20/17      Plynofikace Kuřívod 

 

 

Usnesení č.: 

R-05/24/17 RM po projednání 

 

- postupuje do ZM s návrhem usnesení: 
- ZM nemá námitky proti plynofikaci Kuřívod 

 

Hlasování: pro: 4      proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0            (celkový počet  4/5) 
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starosta podal informaci o možnosti konání romského dne a o udělení vyznamenání za péči o 

válečné hroby  

 

5. Závěr 

 

 

Jednání 5. rady města bylo ukončeno v 14:15 hod. 

Zápis vyhotoven dne 13. 03. 2017. 

 

Příští jednání RM se bude konat 27. 03. 2017 od 13:30 hodin. 

 

          

 

 

       Ing. Miloš Tita                                                                               Miloslav Tůma 

       starosta města                                                                             místostarosta města 

 

                                                                                                                 

………v. r. ……..……….                                                            ………v. r. ......………… 

 

 

 

 

 

Ověřeno dne: 13. 03. 2017                                                               podpis: Michal Šerý 

                                                                  

                                                                                           …............v. r.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


