
1 
 

MĚSTO RALSKO 

  
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
ze 13. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 30. července 2020 od 13:30 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. Miloslav Tůma, p. Petra 

Švarcová, p. Václav Bilický 

 

Kontrola zápisu p. Václav Bilický  

 

Omluven:  

 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 

 

Kontrola bodu      

 

3. Body programu: 
 

RA - 13/01/20        Žádost p. Jůnové o pronájem 

RA - 13/02/20        Žádost o splátkový kalendář 

RA - 13/03/20        Pořízení územní studie ploch označených v ÚP Ralsko P44 a Z61 

RA - 13/04/20        Žádost pana Františka Procházky ml. o pronájem pozemku 

RA - 13/05/20        Žádost paní Jitky Havlíčkové o pronájem pozemku 

RA - 13/06/20        Námitka do AZUR Libereckého kraje 

RA - 13/07/20        Výběrové řízení na APK a DP 

          

   

                  4. Dodatečné body programu: 

 

RA - 13/08/20 Uplatnění pojistné události – Jiří Jágr 

RA - 13/09/20        Žádost paní Libuše Dlouhé 
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5. Různé 

 

 

RA - 13/10/20  Sportovní komise ze dne 16. 7. 2020  

 

 

6.   Závěr 

 

 

 

Usnesení č.: 

R-13/01/20 RM po projednání 

- schvaluje upravený program 13. 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 - 13/01/20        Žádost p. Jůnové o pronájem 

 

Dne 16. 7. 2020 podala paní Lenka Jůnová, Hradčany 420, 471 24 Ralsko, žádost o pronájem 

části pozemku p. č. 696/1 ostatní plocha k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o výměře cca 25 m2 

z důvodu parkování vozidla. 

 

Usnesení č.: 

R-13/02/20 RM po projednání 

 

- schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 696/1 ostatní plocha k. ú. 

Hradčany nad Ploučnicí o výměře cca 25 m2 za účelem parkování vozidla, cenu  

3 Kč/m2/rok a na dobu určitou - 5 let 

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

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

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

 

 

RA - 13/02/20        Žádost o splátkový kalendář 

 

RM je předložena žádost o splátkový kalendář na úhradu dluhu za roční vyúčtování služeb za 

rok 2019 v celkové výši 8.627 Kč. Paní Daně Majzelové, bytem Ploužnice 333/4, Ralsko. Dluh 

bude splacen ve třech měsíčních splátkách, a to ve výši 2 x 2.900 Kč a 1 x 2.827 Kč. V době 

od 1. srpna 2020 do 30. října 2020. 
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Usnesení č.: 

R-13/03/20 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost o splátkový kalendář na úhradu dluhu za roční vyúčtování služeb za 

rok 2019 v celkové výši 8.627 Kč, paní Daně Majzelové, bytem Ploužnice 333/4, 

Ralsko, ve třech měsíčních splátkách, a to ve výši 2 x 2.900 Kč a 1 x 2.827 Kč od 1. 

srpna 2020 do 30. října 2020 

 

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

 

 

RA - 13/03/20        Pořízení územní studie ploch označených v ÚP Ralsko P44 a Z61 

Radě města je předložena cenová nabídka na zpracování zadání nové územní studie pro plochy 

určené k výstavbě RD v Kuřívodech. Cena zahrnuje přípravu zadání a zpracování územní studie 

včetně kompletního projednání. Územní studie bude vytvořena v souladu s územním plánem 

po zapracování změny ÚP č. 2. Vznikne tak 16 parcel určených pro výstavbu RD o různých 

výměrách a vyhoví se tak požadavkům stále narůstajícího počtu zájemců. 

 

Usnesení č.: 

R-13/04/20 RM po projednání 

- schvaluje velikost pozemků pro výstavbu jednotlivých rodinných domů v územní studii 

v k. ú. Kuřívody na plochách dle ÚP Ralsko P44 a Z 61 v rozmezí od 1170 do 3100 m2  

- ukládá OKS zaslat dle výše uvedeného usnesení vyjádření Úřadu územního plánování 

v České Lípě  

- schvaluje zadat zpracování Územní studie ploch P44 a Z61 zpracovateli Janu Alexovi, 

Nový Domov 175, Mimoň, IČO 12077828 za cenu ve výši 138.950 Kč bez DPH 

- ukládá starostovi podepsat objednávku (T: 31. 7. 2020) 

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

 

 

RA - 13/04/20        Žádost pana Františka Procházky ml. o pronájem pozemku 

 

Dne 29. 7. 2020 podal pan František Procházka ml. žádost o pronájem pozemku p. č. 161/19 

ostatní plocha o výměře 1475 m2 k. ú. Ploužnice pod Ralskem, část Hvězdov, za účelem 

vybudování zahrady s budoucím využitím pro výstavbu rodinného domu. 

Usnesení č.: 

R-13/05/20 RM po projednání 

- schvaluje záměr města pronajmout pozemek p. č. 161/19 ostatní plocha k. ú. Ploužnice 

pod Ralskem o výměře 1475 m2 za účelem vybudování zahrady s budoucím využitím 

pro výstavbu rodinného domu, cenu 3 Kč/m2/rok a na dobu určitou – do 31. 12. 2021 
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- ukládá starostovi města vyvěsit záměr pronájmu pozemku dle ust. § 39 odst. 1 zákona 

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

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

 

 

RA - 13/05/20        Žádost paní Jitky Havlíčkové o pronájem pozemku 

          

Dne 29. 7. 2020 podala paní Jitka Havlíčková žádost o pronájem pozemku p. č. 161/8 ostatní 

plocha o výměře 1229 m2 k. ú. Ploužnice pod Ralskem, část Hvězdov, za účelem vybudování 

zahrady s budoucím využitím pro výstavbu rodinného domu. 

Usnesení č.: 

R-13/06/20 RM po projednání 

- schvaluje záměr města pronajmout pozemek p. č. 161/8 ostatní plocha k. ú. Ploužnice 

pod Ralskem o výměře 1229 m2 za účelem vybudování zahrady s budoucím využitím 

pro výstavbu rodinného domu, cenu 3 Kč/m2/rok a na dobu určitou – do 31. 12. 2021 

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

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

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

 

 

RA - 13/06/20        Námitka do AZUR Libereckého kraje 

 

Radě města byl přednesen návrh na podání námitky do AZUR Libereckého kraje. 

 

Usnesení č.: 

R-13/07/20 RM po projednání 

- souhlasí se zněním námitky do AZUR Libereckého kraje 

- ukládá starostovi námitku podepsat a zaslat (T: 31. 7. 2020) 

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

 

 

RA - 13/07/20         Výběrové řízení na APK a DP 

 

Vzhledem ke schválení projektu Komplexní řešení problematiky sociálně patologických jevů 

podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj z ESF, je navrhováno vyhlášení výběrového 

řízení na obsazení výše uvedených pozic. Projektem budou podpořeni 4 asistenti prevence a 4 

domovníci – preventisté. Projekt „Komplexní řešení problematiky sociálně patologických jevů 

v Ralsku“ se bude realizovat v období 1.9.2020-30.6.2022. 

Celková částka projektu činí 7 494 125,00 Kč. Vlastní část spolufinancování ve výši 5 % 

představuje 374 706,25 Kč rozloženo do 22 měsíců realizace projektu v návaznosti na konkrétní 

čerpání.  Projekt je financován 85 % EU, 10% státní rozpočet a 5% příjemce.   
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Usnesení č.: 

R-13/09/20 RM po projednání 

 

- schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozic asistent prevence kriminality 

a domovník preventista 

- schvaluje výběrovou komisi ve složení Réné Nesvadba, metodik projektu, Jiří Müller, 

mentor APK a Ing. Miloslava Staňková garant DP 

 

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

 

 

4. Dodatečné body programu: 

 

RA - 13/08/20 Uplatnění pojistné události – Jiří Jágr 

 

Pan Jágr požádal o hodnocení ztížené společenského uplatnění, kde mu bylo přiznáno 1200 

hodnotících bodů. Pojistné plnění bude hradit pojišťovna.  

 

 

Usnesení č.: 

R-13/10/20 RM po projednání 

- souhlasí s uplatněním pojistné události za ztížené společenské uplatnění v plné výši pro 

pana Jiřího Jágra 

 

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

 

 

RA - 13/09/20        Žádost paní Libuše Dlouhé 

 

Paní Libuše požádala o možnost využívání volného bytu ve vchodě 351 ve vlastní města 

Ralsko. Důvodem žádosti je úraz. V rámci úrazu je paní Dlouhá nucena využívat podpůrné 

chodítko, který není schopna uskladňovat v 1NP.  

 

 

Usnesení č.: 

R-13/11/20 RM po projednání 

 

- souhlasí s možností využívání volného bytu ve vchodě 351 pro paní Libuši Dlouhou na 

uskladnění chodítka 

 

 

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

 

 

5. Různé 
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RA - 13/10/20 Sportovní komise ze dne 16. 7. 2020  

 

RM je předložen zápis ze Sportovní komise ze dne 16. 7. 2020.  

 

- RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 16. 7. 2020  

 

 

Termíny jednání RM a ZM ve 2. pololetí 2020 

Jednání RM: 12. 8.; 26. 8.; 16. 9.; 7. 10.; 26. 10 (pondělí); 11. 11.; 2. 12.; 30. 12. 2020 (dle 

potřeby) 

Jednání ZM: 9. 9.; 21. 10.; 25. 11; 16. 12. 2020 

 

 

6. Závěr 

 

Jednání 13. Rady města bylo ukončeno v 15:23 h. 

 

Zápis vyhotoven dne 30. 7. 2020. 

 

Příští jednání RM se bude konat ve čtvrtek 12. 8. 2020 od 14:30 h. 

     

    

 

   

  starosta města                                                                               místostarostka města 

Ing. Miloslav Tůma                                                                        Mgr. Šárka Kalvová 

 

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

dne 30. 7. 2020 

 

 

 

Ověřeno dne 30. 7. 2020                                                                        p. Václav Bilický 

                                                        

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

                                                                                                                                                                                                   

                                                                

                                                             

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 


