
 

MĚSTO RALSKO 

  
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
ze 6. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 15. dubna 2020 od 15:00 hodin jako video hovor 

 
Upravená verze z důvodů Ochrany osobních údajů, který je v souladu s nařízením Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/16/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

  

Zasedání Rady města Ralsko řídil starosta Ing. Miloslav Tůma. Zkonstatoval, že je Rada 

města usnášení schopná a je možné přijímat platná usnesení nebo rozhodnutí Rady města 

Ralsko.   

 

Přítomni video hovoru: Ing. Miloslav Tůma, Mgr. Šárka Kalvová, p. Petra Švarcová, p. 

Miloslav Tůma, p. Václav Bilický 

 

 

Kontrola zápisu: p. Petra Švarcová 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 

 

Kontrola bodu  

 

  

3. Body programu: 
 

RA - 06/01/20        Distribuce roušek ve městě Ralsko 

RA - 06/02/20        Úprava dopravního značení sídliště Kuřívody 

RA - 06/03/20        Směrnice pro zajištění přístupu k informacím 

RA - 06/04/20        Pronájem pozemku na Hvězdově  

RA - 06/05/20        Poskytnutí dotace – ošetření krajinářsky významné zeleně 

RA - 06/06/20        Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. 03/2020         

RA - 06/07/20        Prodloužení smlouvy na II. Q, HS TIMBER PRODUCTIONS 

RA - 06/08/20        CN na zpracování nahodilé těžby  

RA - 06/09/20        Zastavení exekuce p. Holdová  

RA - 06/10/20        Pronájem pozemku na Hvězdově p. Grešlová 

RA - 06/11/20        Pronájem pozemku na Náhlově p. Červeňák 

RA - 06/12/20        Pronájem pozemku na Náhlově p. Lukáš Pešta 

RA - 06/13/20        Pronájem pozemku na Náhlově p. Milan Pešta 



RA - 06/14/20        Schválení TAP Ralsko 
 

4. Dodatečné body program 

 

RA - 06/15/20        Prodej nepotřebného majetku 

5. Různé 

     

6.   Závěr 

 

Usnesení č.: 

R-06/01/20 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 

 

3. Body programu: 

 

RA - 06/01/20        Distribuce roušek ve městě Ralsko 

 

RM je předloženo doporučení LK na schválení distribuce roušek ve městě Ralsko. 

 

 

Usnesení č.: 

R-06/02/20 RM po projednání 

 

- schvaluje, že každému občanovi města Ralsko bude předáno 2 ks roušek do schránky 

+ 2 kusy 100 ml lahvičky dezinfekce do každé rodiny  

 

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

 

 

RA - 06/02/20        Úprava dopravního značení sídliště Kuřívody 

 

Radě města je předložena cenová nabídka na realizaci a částečnou obnovu svislého a 

vodorovného dopravního značení dle Veřejné vyhlášky vydané dne 25.3.2020 Městským 

úřadem Česká Lípa, č. j.: MUCL/33250/2020. Místní úpravu provozu na pozemní komunikaci 

schválila Rada města usnesením č. R-23/07/19 RM. Částka bude hrazena z paragrafu 221. 

 

 

Usnesení č.: 

R-06/03/20 RM po projednání 

 

- schvaluje cenovou nabídku od společnosti SaM silnice a mosty a. s., IČO 250 18 094, 

Máchova 1129, Česká Lípa za cenu 84.134,50 Kč bez DPH 

- ukládá starostovi podepsat objednávku 

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



RA - 06/03/20        Směrnice pro zajištění přístupu k informacím 

 

Na základě doporučení kontrolního výboru byla doplněna Směrnice o zajištění přístupu 

k informacím v části osmé – Sazebník úhrad.  

 

Usnesení č.: 

R-06/04/20 RM po projednání 

 

- schvaluje Směrnici č. 1/2020 o zajištění přístupu k informacím s účinností od 1. 5. 2020 

- pověřuje OKS zveřejněním směrnice na internetových stránkách města 

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

 

 

RA - 06/04/20        Pronájem pozemku na Hvězdově 

 

Pan David Kutnar podal dne 6. 4. 2020 žádost o pronájem části pozemku p. č. 347 a pozemku 

349 k. ú. Ploužnice pod Ralskem. Účelem pronájmu je umístění pastviny pro koně a zařízení 

s ní spojené. Zbývající část pozemku p. č. 347 je již pronajatá panu Čermákovi a je zde umístěno 

kynologické cvičiště. 

 

 

Usnesení č.: 

R-06/05/20 RM po projednání 

 

- schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 347 o výměře cca 14.453 m2 a pozemku 

p. č. 349 o celkové výměře 406 m2 vše v k. ú. Ploužnice pod Ralskem za účelem zřízení 

pastviny pro koně, za cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu 5 let 

- ukládá starostovi města vyvěsit záměr pronájmu pozemků dle ust. § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce 

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

 

 

RA - 06/05/20        Poskytnutí dotace – ošetření krajinářsky významné zeleně 

 

Na základě rozhodnutí Rady města Ralsko byla zveřejněna výzva na ošetření krajinářsky 

významné zeleně s termínem podání žádosti od 3. 2. do 6. 4. 2020. Termín realizace projektu 

stanovený výzvou: 1. 1. -  31. 12. 2020. Do podatelny MěÚ Ralsko byla doručena pouze jedna 

žádost a to žádost pana Jindřicha Šolce. Pan Šolc žádá o poskytnutí dotace na úpravu solitérních 

stromů – douglasek rostoucích na pozemku p. č. 709/1 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, který je 

v jeho vlastnictví. Celkové náklady projektu činí 3.500 Kč, požadovaná výše dotace činí 2.975 

Kč. Celkový objem finančních prostředků na ošetření krajinářsky významné zeleně byl 

stanoven výzvou ve výši 100.000 Kč. Doporučuji převedení nevyužitých finančních prostředků 

na podporu domácích čistíren odpadních vod a výzvu na ošetření krajinářsky významné zeleně 

opětovně vyhlásit až v roce 2021. 



Usnesení č.: 

R-06/06/20 RM po projednání 

 

- bere na vědomí žádost pana Jindřicha Šolce o poskytnutí dotace  

- souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2.975 Kč (85 % celkových nákladů) na projekt: 

Úprava solitérních stromů – douglasek rostoucích na ppč. 709/1 k. ú. Hradčany 

nad Ploučnicí z Programu ochrany přírody a krajiny, panu Jindřichu Šolcovi, Hradčany 

451, Ralsko 

- schvaluje, aby nevyužitá část dotace ve výši 97.025 Kč byla převedena na podporu 

domácích čistíren odpadních vod 

- souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy č. 01/VS/2020, která bude uzavřena mezi 

městem Ralsko a panem Jindřichem Šolcem 

- ukládá starostovi města smlouvu podepsat 

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

 

 

RA - 06/06/20        Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. 03/2020         

 

Dle § 1261 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je nezbytné, aby služebnost umístěna na 

pozemku určeném k plnění funkce lesa byla zřízena jako vykupitelná. Dodatek č. 1 upravuje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 03/2020 v souladu s výše uvedeným §. Pozemek 

dotčený věcným břemenem je p. č. 222, lesní pozemek, k. ú. Hradčany nad Ploučnicí. 

 

 

 

Usnesení č.: 

R-06/07/20 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

mezi městem Ralsko a manželi Káčerikovými, jímž se smlouva doplňuje o zřízení 

služebnosti jako vykupitelné  

- ukládá starostovi města smlouvu podepsat (T: 17. 4. 2020) 

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

 

 

RA - 06/07/20        Prodloužení smlouvy na II. Q, HS TIMBER PRODUCTIONS 

 

RM je předložen návrh smlouvy (viz příloha).  

 

Usnesení č.: 

R-06/08/20 RM po projednání 

- schvaluje prodloužení smlouvy na II.Q 2020, HS TIMBER PRODUCTIONS GmbH, 

Industriestrasse 1, D – 02923 Kodersdorf 

 

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



RA - 06/08/20        CN na zpracování nahodilé těžby  

 

RM je předložena cenová nabídka (viz příloha).  

 

 

Usnesení č.: 

R-06/09/20 RM po projednání 

 

- schvaluje cenovou nabídku na zpracování nahodilé těžby – Jabloneček, za jednotkovou 

cenu 450 Kč bez DPH za 1 m3 do výše 300 m3, cenová nabídka: Heinz Michanikl, 

Barvířská 8, 471 24 Mimoň  

 

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

 

 

RA - 06/09/20        Zastavení exekuce p. Holdová  

 

Radě města je předložen bod týkající se zastavení exekuce vůči paní Olze Holdové. Paní Olga 

Holdová dne 25. 3. 2019 zemřela. 

 

Usnesení č.: 

R-06/10/20 RM po projednání 

 

- bere na vědomí žádost o souhlas se zastavením exekuce  

- souhlasí se zastavením exekuce z důvodu úmrtí paní Olgy Holdové 

- bere na vědomí, že paní Olga Holdová, Kuřívody 507, Ralsko, dluží městu částku 400 

Kč - poplatek za odpady za rok 2017 (datum splatnosti: 30. 6. 2017) 

- souhlasí se zaúčtováním tohoto dluhu jako nedobytné pohledávky, jelikož paní Olga 

Holdová zemřela 

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

 

 

RA - 06/10/20        Pronájem pozemku na Hvězdově p. Grešlová 

 

Paní Lenka Grešlová podala dne 14. 4. 2020 žádost o pronájem pozemku p. č. 177 k. ú. 

Ploužnice pod Ralskem. Účelem pronájmu je užití pozemku jako zahrady či sadu. Dle platné 

územní studie se jedná o pozemek určený pro výstavbu RD. 

 

 

Usnesení č.: 

R-06/11/20 RM po projednání 

 

- neschvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 177 o výměře 1031 m2 v k. ú. Ploužnice 

pod Ralskem za účelem zřízení zahrady, za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu 5 let 

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



RA - 06/11/20        Pronájem pozemku na Náhlově p. Červeňák 

 

Pan Ján Červeňák podal dne 5. 3. 2020 žádost o pronájem části pozemku p. č. 24/1 k. ú. Náhlov, 

účelem pronájmu je užití pozemku jako zahrady. 

 

Usnesení č.: 

R-06/12/20 RM po projednání 

 

- schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 24/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Náhlov 

za účelem zřízení zahrady, za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu 5 let 

- ukládá starostovi města vyvěsit záměr pronájmu pozemků dle ust. § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce 

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

 

 

RA - 06/12/20        Pronájem pozemku na Náhlově p. Lukáš Pešta 

 

Pan Milan Pešta podal dne 5. 3. 2020 žádost o pronájem pozemku p. č. 24/32 k. ú. Náhlov, 

účelem pronájmu je užití pozemku jako zahrady. 

 

 

Usnesení č.: 

R-06/13/20 RM po projednání 

 

- schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 24/32 o výměře 115 m2 v k. ú. Náhlov za 

účelem zřízení zahrady, za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu 5 let 

- ukládá starostovi města vyvěsit záměr pronájmu pozemku dle ust. § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce 

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

 

 

RA - 06/13/20        Pronájem pozemku na Náhlově p. Milan Pešta 

 

Pan Milan Pešta podal dne 5. 3. 2020 žádost o pronájem části pozemku p. č. 24/1 k. ú. Náhlov, 

účelem pronájmu je užití pozemku jako zahrady. 

Usnesení č.: 

R-06/14/20 RM po projednání 

 

- schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 24/1 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Náhlov 

za účelem zřízení zahrady, za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu 5 let 

- ukládá starostovi města vyvěsit záměr pronájmu pozemku dle ust. § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce 

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



RA - 06/14/20        Schválení TAP Ralsko 

 

Radě města je předložena finální verze TAP Prevence kriminality po vypořádání připomínek z 

města Ralsko i příslušného odboru MMR (viz příloha). TAP je v této podobě potřeba schválit 

v Radě města.  

 

Po schválení Radou města Ralsko bude dokument předložen k podpisu řediteli odboru MMR 

(nejdéle 30. 4. 2020), po jeho podpisu bude dokument předán Řídícímu orgánu a bude možné 

podávat projekty.  

 

Včasnost schválení TAP má vliv na rychlejší podání projektu a na zvýšení pravděpodobnosti 

poskytnutí prostředků pro jejich financování, případně na dostatek prostoru pro úpravy 

projektů. 

 

 

Usnesení č.: 

R-06/15/20 RM po projednání 

 

- schvaluje Tématický akční plán pro oblast prevence kriminality města Ralsko na roky 

2020–2022 

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

 

 

4. Dodatečné body programu: 

 

 

5. Různé 

 

RA - 06/15/20        Prodej nepotřebného majetku 

 

 

Usnesení č.: 

R-06/16/20 RM po projednání 

 

- schvaluje vyřazení nepotřebné brány při vjezdu do Sběrného dvora v Kuřívodech a její 

následný prodej panu Stanislavu Pelcovi, Kuřívody čp. 523, 471 24 Ralsko 

 

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

 

 

 

 



6. Závěr 

 

Jednání video hovoru 6. Rady města bylo ukončeno v 15:53 h. 

 

Zápis vyhotoven dne 15. 4. 2020. 

 

Příští jednání RM se bude konat 6. 5. 2020 od 15:00 h. 

     

    

 

   

  starosta města                                                                               místostarostka města 

Ing. Miloslav Tůma                                                                        Mgr. Šárka Kalvová 

 

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

dne 16. 4. 2020 

 

 

 

Ověřeno dne 16. 4. 2020                                                                        p. Petra Švarcová  

                                                        

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

                                                                                                                                                                                                   

                                                                       

 

 


