MĚSTO RALSKO

ZÁPIS A USNESENÍ
z 1. mimořádné schůze Rady města Ralsko
konané dne 12. října 2020 od 14:30 hodin
Zasedání Rady města Ralsko řídil starosta Ing. Miloslav Tůma. Zkonstatoval, že je Rada
města usnášeníschopná a je možné přijímat platná usnesení nebo rozhodnutí Rady města
Ralsko.
Přítomni video hovoru: Ing. Miloslav Tůma, Mgr. Šárka Kalvová, p. Václav Bilický
Omluveni: p. Petra Švarcová, p. Miloslav Tůma st.
Kontrola zápisu: p. Václav Bilický
1. Zahájení
2. Bod programu:
RAm- 01/01/20

Pravomoc – úřední hodiny

3. Závěr
Usnesení č.:
R-mim/01/20 RM po projednání
-

schvaluje program 1. mimořádné schůze Rady města

Hlasování: pro: 3

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 3/5)

2. Body programu:

RAm- 01/01/20

Pravomoc – úřední hodiny

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti
obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce
nevyhradí; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu
úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních
souvisejících s činností obecní policie.
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Usnesení č.:
R-mim/02/20 RM po projednání
-

svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení),
starostovi města, pravomoc stanovit úřední hodiny Městského úřadu vzhledem k
opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19 a upravit úřední hodiny
v pracovní dny v období „vánočních svátků“ (od 23. 12. do 31. 12. kalendářního roku)

Hlasování: pro: 3

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 3/5)

3. Závěr
Jednání 1. mimořádné Rady města bylo ukončeno v 14:35 hod.
Zápis vyhotoven dne 12. 10. 2020.
Ing. Miloslav Tůma
starosta města
…………….….……….

Ověřeno dne: 12. 10. 2020

Mgr. Šárka Kalvová
místostarostka města
………………………. ……

podpis: p. Václav Bilický
...............................................
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Usnesení
z 1. mimořádné schůze Rady města Ralsko konané dne 12. 10. 2020
R-mim/01/20 RM po projednání
- schvaluje program 1. mimořádné schůze Rady města
R-mim/02/20 RM po projednání
- svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení),
starostovi města, pravomoc stanovit úřední hodiny Městského úřadu vzhledem k
opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19 a upravit úřední hodiny
v pracovní dny v období „vánočních svátků“ (od 23. 12. do 31. 12. kalendářního roku)

Ing. Miloslav Tůma
starosta města
……………………………….

Mgr. Šárka Kalvová
místostarostka města
……………………………..
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