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MĚSTO RALSKO 

  
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
z 12. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 15. července 2020 od 14:30 hodin  

 
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 Ing. Miloslav Tůma, Mgr. Šárka Kalvová, p. Miloslav Tůma, p. Petra Švarcová 

               p. Václav Bilický 

 

Kontrola zápisu p. Miloslav Tůma  

 

Omluven:  

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 

 

Kontrola bodu      

 

3. Body programu: 
 

RA - 12/01/20        Žádost o pronájem pozemku 

RA - 12/02/20        Žádost ZŠ a MŠ T. Ježka 

RA - 12/03/20        LK - Smlouva o poskytnutí účelové dotace  

RA - 12/04/20        Splátkový kalendář 

RA - 12/05/20        Žádost o pronájem     

RA - 12/06/20        Jmenování členů hodnotící komise  

RA - 12/07/20        Bytová komise  

RA - 12/08/20        Cenová nabídka na opravu bytu            

 

   

                  4. Dodatečné body programu: 

 

RA - 12/09/20 CN – cyklotrasa (př. stezka) Kuřívody až Skelná Huť 

RA - 12/10/20 Aktualizace registru dopravního značení městské části Hradčany 
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RA - 12/11/20 Narovnání právního vztahu p. č. 284 a 446 k. ú. Hradčany 

   

5. Různé 

 

RA - 12/12/20  Likvidační komise ze dne 30. 6. 2020  

RA - 12/13/20        Redakční rada ze dne 1. 7. 2020  

RA - 12/14/20        Odstoupení z funkce člena SPOZ 

  

 

6.   Závěr 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/01/20 RM po projednání 

- schvaluje upravený program 12. 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 - 12/01/20        Žádost o pronájem pozemku 

 

Radě města je předložena žádost paní Jarmily Zelenkové o pronájem pozemku p. č. 24/41 

ostatní plocha o výměře 144 m2 k. ú. Náhlov za účelem rozšíření zahrady. Paní Zelenková je 

vlastníkem pozemku p. č. 24/40 k. ú. Náhlov, který s pozemkem p. č. 24/41 sousedí. 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/02/20 RM po projednání 

 

- schvaluje záměr města pronajmout pozemek p. č. 24/41 ostatní plocha o výměře 144 

m2 k. ú. Náhlov za účelem rozšíření zahrady, cenu 3 Kč/m2/rok a dobu určitou – 5 let 

-   ukládá starostovi města zveřejnit záměr pronájmu části pozemku na úřední desce 

 

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

 

 

RA - 12/02/20        Žádost ZŠ a MŠ T. Ježka 

 

RM je předložena žádost ZŠ A MŠ T. Ježka, Kuřívody v zastoupení ředitelky školy Mgr. Bc. 

Hanou Huškovou (viz příloha).  
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Žádost o finanční příspěvek pro školní rok 2020/2021 ve výši 1.000 Kč na žáka. Většina našich 

žáků pochází ze sociálně slabých rodin, pro které je částka dosti významnou finanční pomocí.  

Ve školním roce 2020/2021 je k dnešnímu dni přihlášeno do 1. třídy 7 žáků (žádný z nich 

neopakuje první ročník).    

 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/03/20 RM po projednání 

 

- schvaluje příspěvek pro žáky 1. ročníku ZŠ na škol. rok 2020/2021 ve výši 1.000 Kč 

na žáka (500 Kč – školní taška a 500 Kč na pomůcky, výtvarný materiál) 

 

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

 

 

RA - 12/03/20        LK - Smlouva o poskytnutí účelové dotace  

 

Dotace přispěje ke zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí      a mládeže v Ralsku, 

a to provedením pravidelně opakujících se kulturních akcí. Cílem projektu je zajistit aktivní 

kulturní program na venkově, který zároveň slouží jako prevence kriminality dětí a mládeže, a 

předchází tak vzniku sociálně patologických jevů. Celkové předpokládané způsobilé výdaje 

projektu jsou 130.000 Kč. 

 

Usnesení č.: 

R-12/04/20 RM po projednání 

 

- schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.1 Podpora 

volnočasových aktivit na projekt „Pravidelné volnočasové aktivity dětí a mládeže             

v Ralsku“ ve výši 21.000 Kč 
- ukládá starostovi podepsat Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z DF LK, oblast 

podpory: Školství a mládež, program č.: 4.1 Program volnočasových aktivit                         

č. OLP/756/2020 
 

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

 

 

RA - 12/04/20        Splátkový kalendář 

 

RM je předložena žádost pana Stanislava Sedlachka, bytem Kuřívody 505/11, Ralsko o uznání 

splátkového kalendáře na úhradu dluhu za roční vyúčtování služeb za rok 2019 v celkové výši 

4.787 Kč. A to ve čtyřech měsíčních splátkách ve výši 3x 1.000 Kč a 1x 1.787 Kč od 1. července 

2020 do 30. října 2020. 
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Usnesení č.: 

R-12/05/20 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost pana Stanislava Sedlachka, bytem Kuřívody 505/11, Ralsko o uznání 

splátkového kalendáře na úhradu dluhu za roční vyúčtování služeb za rok 2019 

v celkové výši 4.787 Kč, ve čtyřech měsíčních splátkách, a to ve výši 3x 1.000 Kč a 1x 

1.787 Kč od 1. července 2020 do 30. října 2020 

 

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

 

 

RA - 12/05/20        Žádost o pronájem     

 

RM je předložena žádost paní Markéty Turkové, bytem Ploužnice 328, Ralsko, narozené 15. 4. 

1974 o pronájmu klubovny č.1 + kuchyně a šatny + WC na celý den. Za účelem pořádání svatby 

dne 18. 7. 2020. Svatba bude probíhat ve venkovním prostoru (pod střechou) za účasti zhruba 

25 dospělých lidí a 10 dětí. Pronájem ve výši 1.000 Kč bude zaplacen na pokladně MěÚ Ralsko 

před konáním akce. Jako bezpečností dozor bude přítomen pan Šveňha.  

 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/06/20 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost paní Markéty Turkové, bytem Ploužnice 328, Ralsko, narozené 15. 4. 

1974 o pronájmu klubovny č.1 + kuchyně a šatny + WC na celý den, za účelem pořádání 

svatby dne 18. 7. 2020, svatba bude probíhat ve venkovním prostoru (pod střechou) za 

účasti zhruba 25 dospělých lidí a 10 dětí, pronájem ve výši 1.000 Kč bude zaplacen na 

pokladně MěÚ Ralsko před konáním akce 

 

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

 

 

RA - 12/06/20        Jmenování členů hodnotící komise  

 

Rada města Ralsko schválila zadání výběrového řízení na akci „17 TI Ralsko“. Všem radním 

byla zaslána zadávací dokumentace k připomínkování emailem. 

V souladu se Směrnicí města Ralsko o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je nutné 

jmenovat komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. Jedná se o veřejnou zakázku na 

vybudování vodovodu a kanalizace pro parcely určené pro výstavbu rodinných domů u 

Kulturního domu v Kuřívodech. 
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Usnesení č.: 

R-12/07/20 RM po projednání 

 

- rozhodla jmenovat tříčlennou komisi (včetně náhradníků) pro otevírání a hodnocení 

nabídek pro akci „17 TI Ralsko“ ve složení: 

1. Renáta Badalcová  náhradník: Jiřina Kadašová 

2. Ing. Miloslava Staňková náhradník: Ing. Martina Dokoupilová 

       3. Miloslav Tůma st.  náhradník: Ing. Miloslav Tůma   

 

Hlasování:  pro: 3   proti: 0           zdržel: 2              nehlasoval: 0               (celkový počet  5/5) 

 

 

RA - 12/07/20        Bytová komise  

 

Dne 8. 7. 2020 se konalo 6. jednání Bytové komise v roce 2020. BK projednala nové žádosti o 

přidělení bytu, prodloužení nájemních smluv na byty a uzavření nových smluv na byty se 

stávajícími nájemníky. Návrhy předkládá ke schválení Radě města Ralsko v přiloženém zápise. 

 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/08/20 RM po projednání 

 

- bere na vědomí zápis z 6. jednání Bytové komise v roce 2020 

- schvaluje zařadit nové žádosti o přidělení bytu do pořadníku dle návrhu BK  Kuřívody 

2+1 (p. Faltus Radek), Ploužnice 1+1 (p. Klinec Jakub) 

- schvaluje přidělení bytu 1+1 v Kuřívodech 506/6, paní Lidie Záporožcová 

- schvaluje zařadit žádost o výměnu bytu 2+1 na Ploužnici do pořadníku, pan Jiří Rác 

- neschvaluje žádost o pronájem bytu č.11 v čp. 515 Kuřivody, pan Petr Menc 

- doporučuje panu Petru Mencovi podat žádost o přidělení bytu 1+1 

- neschvaluje žádost o prodloužení termínu odevzdání bytu č.11 v čp. 515 Kuřívody, paní 

Eva Mencová 

- schvaluje prodloužit nájemní smlouvu panu Pavlu Maškovi, bytem 506/17 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021 

- schvaluje prodloužit nájemní smlouvu panu Michalu Vaníkovi, bytem 510/9 na dobu 

určitou o šest měsíců (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2020 do 31. 1. 2021 

- schvaluje prodloužit nájemní smlouvu panu Ladislavu Musilovi, bytem 333/6 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021 

- schvaluje prodloužit nájemní smlouvu paní Františce Horváthové, bytem 350/9 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021 

- schvaluje přidělení bytu 1+1 v Kuřívodech 507/1 žadateli z pořadníku panu Miroslavu 

Hanušovi 

- schvaluje přidělení bytu 1+1 na Ploužnici 350/20 žadateli z pořadníku paní Alicji 

Juszynské 

- schvaluje přidělení bytu 1+1 na Ploužnici 350/10 žadateli z pořadníku paní Slávce 

Klacikové 

 

Hlasování:  pro: 5   proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0               (celkový počet  5/5) 
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RA - 12/08/20        Cenová nabídka na opravu bytu            

 

RM je předložena cenová nabídka na opravu bytové jednotky 511/17 v Kuřívodech od firmy 

Josef Štípák, Hvězdov 968, 471 24 Ralsko, IČO 44549083 za cenu 71.049,04 Kč (viz příloha). 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/09/20 RM po projednání 

 

- schvaluje cenovou nabídku na opravu bytové jednotky 511/17 v Kuřívodech ve výši 

71.049,07 Kč, od firmy Josef Štípák, Hvězdov 968, 471 24 Ralsko, IČO 44549083 

- pověřuje starostu města podpisem objednávky 

 

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

 

 

4. Dodatečné body programu: 

 

RA - 12/09/20 CN – cyklotrasa (př. stezka) Kuřívody až Skelná Huť 

 

Radě města je předložena cenová nabídka na vytvoření Cyklotrasy (přírodní stezky) od odbočky 

k ČOV v Kuřívodech až po odbočku na letiště směr Skelná Huť. 

 

Návrh úpravy oproti původní nabídce je 1,5 m šířka a 20 cm vrstva.  

 

 

Usnesení č.: 

R-12/10/20 RM po projednání 

- schvaluje cenovou nabídku od pana Václava Musila, Ploužnice 313, 471 24 Ralsko na 

zřízení ,,Cyklotrasy Kuřívody až odbočka na Skelnou Huť“ za celkovou cenu do 

250.000 Kč s DPH 

-  pověřuje starostu podpisem objednávky (T: 20. 7. 2020) 

 

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

 

RA - 12/10/20 Aktualizace registru dopravního značení městské části Hradčany 

 

Radě města je předložen bod na aktualizace dopravního značení městské části Hradčany. 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/11/20 RM po projednání 

- ukládá p. Renému Nesvadbovi zpracovat aktualizaci dopravního značení pro městskou 

část Hradčany a projednat její povolení s DI PČR 

 

Hlasování:  pro: 5   proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0               (celkový počet  5/5) 
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RA - 12/11/20 Narovnání právního vztahu p. č. 284 a 446 k. ú. Hradčany 

 

Radě města jsou předloženy návrhy na narovnání pozemku na p. č. 284 a 446 v k. ú. Hradčany 

nad Ploučnicí, Ralsko. 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/12/20 RM po projednání 

 

- ukládá OKS kontaktovat exekutora nebo věřitele a informovat je o skutečnosti 

možnosti města uplatňovat úplatu za trvalý zábor pozemků 

 

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

 

5. Různé 

 

 

RA - 12/12/20 Likvidační komise ze dne 30. 6. 2020  

 

RM je předložen zápis z Likvidační komise ze dne 30. 6. 2020.  

 

- RM bere na vědomí zápis z Likvidační komise ze dne 30. 6. 2020  

 

 

 

RA - 12/13/20 Zápis z Redakční rady ze dne 1. 7. 2020  

 

RM je předložen zápis z Redakční rady ze dne 1. 7. 2020.  

 

- RM bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 1. 7. 2020  

 

 

RA - 12/14/20         Odstoupení z funkce člena SPOZ 

 

RM je předloženo odstoupení od paní Petry Hybnerové, DiS. z komise SPOZ ke dni 30. 6. 2020 

(viz příloha).  

 

 

 

Usnesení č.: 

R-12/13/20 RM po projednání 

- jmenuje členem komise SPOZ od 15. 7. 2020 paní Petru Posseltovou, nar. 2. 5. 1988, 

bytem Kapitána Jaroše čp. 390, 473 01 Nový Bor 

 

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

 

Jednání 12. Rady města bylo ukončeno v 16:15 h. 

 

Zápis vyhotoven dne 15. 7. 2020. 

 

Příští jednání RM se bude konat ve čtvrtek 30. 7. 2020 od 13:30 h. 

     

    

 

   

  starosta města                                                                               místostarostka města 

Ing. Miloslav Tůma                                                                        Mgr. Šárka Kalvová 

 

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

dne 15. 7. 2020 

 

 

 

Ověřeno dne 15. 7. 2020                                                                        p. Miloslav Tůma 

                                                        

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

                                                                                                                                                                                                   

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


