MĚSTO RALSKO

ZÁPIS A USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Ralsko
konané dne 2. prosince 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. Václav Bilický
Kontrola zápisu p. Miloslav Tůma
Omluvena: p. Petra Švarcová
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města

Kontrola bodu
Kontrola bodu

RA - 19/02/20 Žádost o pronájem pozemku p. Petr Svatoš
RA - 19/05/20 Žádost o prodloužení Nájemní smlouvy

3. Body programu:
RA - 20/01/20
RA - 20/02/20
RA - 20/03/20
RA - 20/04/20
RA - 20/05/20
RA - 20/06/20
RA - 20/07/20
RA - 20/08/20
RA - 20/09/20

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB č. 06/2020
Protokol o provedené kontrole
Bytová komise ze dne 12. 11. 2020
Žádost Noční triatlon – schválení závodu
Žádost Tour de Ralsko – schválení závodu
Žádost Hornettlon.cz
CN na opravu bytové jednotky
Záměr směny a prodeje pozemků v k. ú. Kuřívody - narovnání
Žádost o splátkový kalendář

4. Dodatečné body programu:
RA - 20/10/20

VŘ na Revitalizaci centra Kuřívod

5. Různé
RA - 20/11/20
RA - 20/12/20
RA - 20/13/20
RA - 20/14/20
RA - 20/15/20
RA - 20/16/20

Sportovní komise ze dne 19. 11. 2020
Komise Prevence kriminality ze dne 19. 11. 2020
SPOZ ze dne 24. 11. 2020
Redakční rada ze dne 26. 11. 2020
Likvidační komise ze dne 10. 11. 2020
Revokace části usnesení R - 20/14/19

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

schvaluje doplněný program 20. schůze RM

Hlasování: pro: 4 proti: 0

2.

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Kontrola usnesení rady a zastupitelstva

Kontrola bodu

RA - 19/02/20 Žádost o pronájem pozemku p. Petr Svatoš

Dne 29. 10. 2020 podal pan Petr Svatoš, Dubnice 214, 471 26 Dubnice, žádost o pronájem
pozemku p. č. 161/3 ostatní plocha o výměře 1303 m2 k. ú. Ploužnice pod Ralskem za účelem
budoucího odkupu na RD. Pozemek patří dle platného Územního plánu města Ralsko do
ploch SO – smíšené obytné, které jsou prioritně určeny pro výstavbu rodinných domů.
Záměrem města je dotčené pozemky zasíťovat a v budoucnu odprodat za účelem výstavby
rodinných domů. Pokud bude záměr města pronajmout pozemek radou města schválen,
doporučuji pouze krátkodobý pronájem (maximálně 1 rok) bez možnosti umisťovat na
pozemku jakékoliv stavby a za účelem vybudování zahrady.
V případě budoucího odprodeje pozemku za účelem výstavby RD musí žadatel
postupovat dle Pravidel pro prodej/pronájem pozemků ve vlastnictví města Ralsko.
Nájemci nevzniká předkupní právo.

Usnesení č.:
R-19/04/20 RM po projednání
-

-

schvaluje záměr města pronajmout pozemek p. č. 161/3 ostatní plocha k. ú. Ploužnice
pod Ralskem o výměře 1303 m2 za účelem vybudování zahrady, 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)

Záměr města pronajmout pozemek p. č. 161/3 ostatní plocha o výměře 1303 m2 k. ú. Ploužnice
pod Ralskem byl zveřejněn na ÚD MěÚ Ralsko od 12. 11. do 30. 11. 2020. Pan Petr Svatoš byl
jediným zájemcem o pronájem pozemku.

Usnesení č.:
R-20/02/20 RM po projednání
-

-

schvaluje pronájem pozemku p. č. 161/3 ostatní plocha v k. ú. Ploužnice pod Ralskem
o celkové výměře 1303 m2 za účelem vybudování zahrady, cenu 3 Kč/m2/rok a dobu
určitou – do 31. 12. 2021, panu Petru Svatošovi, Dubnice 214, Dubnice, podle návrhu
nájemní smlouvy č. 2020/16, která je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha
ukládá starostovi města uzavřít smlouvu podle bodu I

Hlasování: pro: 4 proti: 0

Kontrola bodu

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

RA - 19/05/20 Žádost o prodloužení Nájemní smlouvy

Pan Stanislav Císař požádal o prodloužení nájemní smlouvy č. 2019/14 o 2 roky (do 31. 12.
2022). Jedná se o část pozemku u domu čp. Ploužnice 306.

Usnesení č.:
R-19/07/20 RM po projednání
-

-

schvaluje záměr města prodloužit nájemní smlouvu č. 2019/14, jejímž předmětem je
pronájem části pozemku p. č. 36/1 ostatní plocha k. ú. Ploužnice pod Ralskem o výměře
cca 120 m2 za účelem umístění skleníku a altánu, do 31. 12. 2022
ukládá starostovi města zveřejnit záměr města prodloužit nájemní smlouvu č. 2019/14
na úřední desce

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Záměr města prodloužit dobu nájmu do 31. 12. 2022 byl zveřejněn na ÚD MěÚ Ralsko
od 12. 11. do 30. 11. 2020. K záměru nebyla podána žádná námitka, připomínka ani nová
nabídka.
Usnesení č.:
R-20/03/20 RM po projednání
-

schvaluje změnit nájemní smlouvu č. 2019/14 formou Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. 2019/14
souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2019/14
ukládá starostovi města Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2019/14 uzavřít

Hlasování: pro: 4 proti: 0

3.

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Body programu:

RA - 20/01/20

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB č. 06/2020

Radě města je předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti č. 06/2020. Smlouva na zřízení služebnosti je uzavírána za účelem umístění a
provozování vodovodní přípojky k RD na pozemku p. č. 426/39 k. ú. Ploužnice pod Ralskem,
jejímž obsahem je právo pana a paní Bílkových stavbu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu 1.000 Kč bez DPH, tj. 1.210 Kč vč. DPH.

Usnesení č.:
R-20/04/20 RM po projednání
-

-

schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene –
služebnosti č. 06/2020, mezi městem Ralsko a manželi Bílkovými, jejímž předmětem
je umístění vodovodní přípojky k RD na pozemku p. č. 426/17 k. ú. Ploužnice pod
Ralskem
ukládá starostovi smlouvu podepsat (T: 4. 12. 2020)

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 20/02/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Protokol o provedené kontrole

RM je předložen protokol o provedené kontrole, kdy předmětem prověrky je výběrové
přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce k 31. 12. 2019 a zhodnocení používaných
účetních metod a ocenění majetku, dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními
předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání
účelových prostředků. Posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů. Doporučení z uvedeného

závěru kontroly byla konzultována s pí Zemanovou, která projedná vše ještě s paní účetní
příspěvkové organizace, tak aby se případné nedostatky neobjevovaly v dalším zúčtovacím
období.
Usnesení č.:
R-20/05/20 RM po projednání
-

bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ T. Ježka ze
dne 13. 10. 2020

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 20/03/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Bytová komise ze dne 12. 11. 2020

Dne 12. 11. 2020 se konalo 10. 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-20/06/20 RM po projednání
-

bere na vědomí zápis z 10. jednání Bytové komise v roce 2020
schvaluje zařadit nové žádosti o přidělení bytu do pořadníku dle návrhu BK Kuřívody
1+1 (p. Dulina Marek)
schvaluje prodloužit nájemní smlouvu paní Petře Lepšíkové, bytem Kuřívody 502/3 na
dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021
schvaluje prodloužit nájemní smlouvu paní Ivetě Friedrichové, bytem Kuřívody 502/5
na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021
schvaluje prodloužit nájemní smlouvu paní Ladislavě Takácsové, bytem Kuřívody
513/1 na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021
schvaluje prodloužit nájemní smlouvu paní Vandě Česákové, bytem Kuřívody 513/5
na dobu určitou o 6 měsíců (platební období 1 měsíc) od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021
schvaluje prodloužit nájemní smlouvu panu Martinovi Vítkovi, bytem Kuřívody 514/3
na dobu určitou o 6 měsíců (platební období 1 měsíc) od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021
schvaluje prodloužit nájemní smlouvu panu Jiřímu Lorenzovi, bytem Ploužnice 349/12
na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021
schvaluje prodloužit nájemní smlouvu paní Adrieně Kukyové, bytem Ploužnice 352/12
na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021
schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s panem Pavlem Černým, bytem Kuřívody 512/7
na dobu neurčitou (platební období 1 měsíc) od 1. 1. 2021
schvaluje přidělení bytu 1+1 v Kuřívodech 504/5 žadateli panu Jiřímu Jágrovi
schvaluje zařadit žádost pana Vladimíra Tarasjuka o výměnu bytu 1+1 za 2+1
v Kuřívodech do pořadníku
schvaluje zařadit žádost pana Tibora Hrdličky o výměnu bytu 1+1 za 2+1 na Ploužnici
do pořadníku

-

schvaluje přidělení bytu 1+1 v Kuřívodech 503/17 žadateli z pořadníku panu Jakubu
Humpolovi
schvaluje přidělení bytu 1+1 v Kuřívodech 515/12 žadateli z pořadníku panu Františku
Jágrovi
schvaluje přidělení bytu 1+1 na Ploužnici 349/6 žadateli z pořadníku panu Jiřímu
Pácalovi
schvaluje přidělení bytu 1+1 na Ploužnice 350/6 žadateli z pořadníku panu Štefanu
Fehérovi
schvaluje přidělení bytu 1+1 na Ploužnice 350/17 žadateli z pořadníku panu Jiřímu
Kučerovi
schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s paní Zdeňkou Charvátovu na dobu určitou 1 rok
(platební období 1 měsíc) od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
ukládá OKS vyrozumět společnost SAP Mimoň spol. s r. o., že město Ralsko má
v současné době k dispozici byt 3+1 v RD Ploužnice č. p. 306, který bude možné
pronajmout na dobu určitou 1 až 2 roky (do doby prodeje nemovitosti)

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 20/04/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Žádost Noční triatlon – schválení závodu

RM je předložena žádost o povolení závodu a tratí pro soutěž Noční Triatlon, který se bude
konat 19. června 2021 ve večerních hodinách. Jedná se o závod, který se skládá z plavání 500
m, MTB 17 km a běh 5 km. Trať povede okolo hradčanského letiště, Hradčanských rybníků a
kolem kopce Velká Buková, předpokládaná účast je 75 závodníků, maximální počet závodníků
na trati nepřesáhne více jak 200 osob. Parkování a centrum závodu bude na letišti v Hradčanech.
Značení trati se odstraní do 48 hodin po skončení závodu.

Usnesení č.:
R-20/07/20 RM po projednání
-

schvaluje žádost o povolení závodu a tratí pro soutěž Noční Triatlon, který se skládá z
plavání 500 m, MTB 17 km a běh 5 km, konat se bude 19. června 2021 ve večerních
hodinách, trať povede okolo hradčanského letiště, Hradčanských rybníků a kolem kopce
Velká Buková, předpokládaná účast je 75 závodníků, maximální počet závodníků na
trati nepřesáhne více jak 200 osob, parkování a centrum závodu bude na letišti
v Hradčanech, značení trati bude odstraněno do 48 hodin po skončení závodu

Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 20/05/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Žádost Tour de Ralsko – schválení závodu

RM je předložena žádost o povolení cyklistického závodu a tratí pro soutěž Tour de Ralsko
2021, který se bude konat 17. července 2021 a povede na území VLS Mimoň, města Ralsko a
Mimoně (okolí Hradčanského letiště, rybníků, přes kopce Malá a Velká Buková a NPR
Břehyně). Předpokládaná účast je maximálně 500 závodníků, se stanovištěm v kasárnách v
Mimoni. Trať bude označena bezpečnostní páskou a po závodu bude uklizená.

Usnesení č.:
R-20/08/20 RM po projednání
-

-

schvaluje žádost o povolení cyklistického závodu a tratí pro soutěž Tour de Ralsko
2021, který povede na území VLS Mimoň, města Ralsko a Mimoně (okolí
Hradčanského letiště, rybníků, přes kopce Malá a Velká Buková a NPR Břehyně), závod
se uskuteční 17. července 2021 s předpokládanou účastí maximálně 500 závodníků,
centrum závodu bude v kasárnách v Mimoni, trať bude značena bezpečnostní páskou a
uklizena do 3 dnů od skončení závodu
schvaluje povolení průjezdu závodu skrz Hradčany (viz příloha 2), průjezd bude
označený, dle schválení policie ČR a budou zde organizátoři závodu
ukládá starostovi pověřením Městské policie o dozor nad pořádkem při pořádání akce
a výpomoc na přejezdech u Skelné huti a Hájenky

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 20/06/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Žádost Hornettlon.cz

RM je předložena žádost o povolení soutěže Hornettlon.cz, který by se konaly 19. června 2021.
Závody povedou okolo hradčanského letiště, Hradčanských rybníků a kolem kopce Malá a
Velká Buková. Parkování a centrum závodu bude na letišti v Hradčanech.

Usnesení č.:
R-20/09/20 RM po projednání
-

-

schvaluje žádost o povolení závodu Hornettlon.cz, který se skládá z plavaní 500 m,
MTB 20 km, in-line brusle 11 km a běh 5 km, závod by se konal 19. června 2021 v okolí
hradčanského letiště, rybníků a pře kopce Malá a Velká Buková, předpokládaná
maximální účast do 500 závodníků, reálný odhad je do 340 závodníků, centrum závodu
bude v hangáru na letišti
ukládá starostovi pověřením Městské policie o dozor nad pořádkem při pořádání akce
(viz příloha)

Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 20/07/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

CN na opravu bytové jednotky

RM je předložena cenová nabídka na opravu bytové jednotky 504/5 v Kuřívodech od firmy
KAMÍNKOVÁ s. r. o., Žizníkov 80, 470 01 Česká Lípa, IČO 47311983 za cenu 72.137,20 Kč
(viz příloha).
Usnesení č.:
R-20/10/20 RM po projednání
-

schvaluje cenovou nabídku na opravu bytové jednotky 504/5 v Kuřívodech, ve výši
72.137,20 Kč, od firmy KAMÍNKOVÁ s. r. o., Žizníkov 80, 470 01 Česká Lípa, IČO
47311983

-

pověřuje starostu města podpisem objednávky

Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 20/08/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Záměr směny a prodeje pozemků v k. ú. Kuřívody - narovnání

OKS předkládá ke schválení záměr města směnit a prodat pozemky v k. ú. Kuřívody, na kterých
jsou blokové montované garáže. Směna a prodej je navržena z důvodu narovnání zaměření
stávajících garáží na p. p. č. 68/63, 68/64, 68/65, 68/66 a 68/67 k. ú. Kuřívody. Skutečný stav
je dle nevneseného GP č. 460-425/2020, viz přílohou.
Přílohy: GP č. 460-425/2020, vyhotovený Ing. Ladislavem Kovářem, oprávněným
zeměměřickým inženýrem pod č. 221/1995.

Usnesení č.:
R-20/11/20 RM po projednání
-

-

-

schvaluje záměr města bezúplatně směnit pozemek p. č. 68/69 ostatní plocha o výměře 22
m2, pozemek p. č. 68/70 ostatní plocha o výměře 21 m2 a pozemek p. č. 68/63 díl c a 68/64
díl d ostatní plocha o celkové výměře 21 m2, vše k. ú. Kuřívody za účelem narovnání
zaměření stávajících montovaných blokových garáží dle nevneseného GP č. 460-425/2020,
vyhotovený Ing. Ladislavem Kovářem, oprávněným zeměměřickým inženýrem pod č.
221/1995
schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 68/68 ostatní plocha o výměře 22 m2
a pozemek p. č. 68/1 díl a a 68/63 díl b ostatní plocha o celkové výměře 22 m2, vše k. ú.
Kuřívody formou smluv o smlouvě budoucí za účelem narovnání zaměření stávajících
montovaných blokových garáží dle nevneseného GP č. 460-425/2020, vyhotovený
Ing. Ladislavem Kovářem, oprávněným zeměměřickým inženýrem pod č. 221/1995
ukládá starostovi města vyvěsit záměr směny a prodeje pozemků dle ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce

Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 20/09/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Žádost o splátkový kalendář

RM je předložena žádost paní Moniky Giňové o uznání splátkového kalendáře na úhradu
dlužného nájemného za období do 31. 3. 2020 (ukončená nájemní smlouva), za byt č. 15 v č. p.
351 Ploužnice, v celkové výši 40.331 Kč. Paní Giňová žádá o měsíční splátky ve výši 1. 000
Kč (viz příloha).

Usnesení č.:
R-20/12/20 RM po projednání
-

schvaluje žádost paní Moniky Giňové o uznání splátkového kalendáře na úhradu
dlužného nájemného za byt č. 15 v č. p. 351 Ploužnice, v celkové výši 40.331 Kč,
měsíční splátka ve výši 4.000 Kč měsíčně od 1. 1. 2021

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 20/10/20

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

VŘ na Revitalizaci centra Kuřívod

Radě města je předložena zadávací dokumentace k akci ,,Revitalizaci centra Kuřívod“.
Usnesení č.:
R-20/13/20 RM po projednání
- souhlasí se zněním zadávací dokumentace na akci ,,Revitalizaci centra Kuřívod“
- ukládá starostovi objednat u společnosti JUDr. Vladimír Tögel, administraci
výběrového řízení na výše zmíněnou akci
- ukládá starostovi podepsat dokumentaci pro zahájení výběrového řízení
Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

4. Různé
RA - 20/11/20

Sportovní komise ze dne 19. 11. 2020

RM je předložen zápis ze Sportovní komise ze dne 19. 11. 2020.
-

RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 19. 11. 2020

RA - 20/12/20

Komise Prevence kriminality ze dne 19. 11. 2020

RM je předložen zápis z komise Prevence kriminality ze dne 19. 11. 2020.
-

RM bere na vědomí zápis z komise Prevence kriminality ze dne 19. 11. 2020

RA - 20/13/20

SPOZ ze dne 24. 11. 2020

RM je předložen zápis z komise SPOZ ze dne 24. 11. 2020.
-

RM bere na vědomí zápis z komise SPOZ ze dne 24. 11. 2020

RA - 20/14/20

Redakční rada ze dne 26. 11. 2020

RM je předložen zápis z Redakční rady ze dne 26. 11. 2020.
-

RM bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 26. 11. 2020

RA - 20/15/20

Likvidační komise ze dne 10. 11. 2020

RM je předložen zápis z Likvidační komise ze dne 10. 11. 2020.
-

RM bere na vědomí zápis z Likvidační komise ze dne 10. 11. 2020

RA - 20/16/20

Revokace usnesení R - 20/14/19

RM je předložena revokace části usnesení, kdy společnost BWC 2011 s. r. o., poskytla finanční
dar ve výši 10.000 Kč, na Příměstský tábor pro děti z Ralska v roce 2020, a tento tábor se
nekonal, proto Rada města navrhuje, aby tato částka byla převedena na MŠ Kuřívody, kterou
navštěvují děti z Ralska.
Usnesení č.:
R-20/14/20 RM po projednání
-

revokuje usnesení R - 20/14/19
schvaluje převedení finančního daru od společnosti BWC 2011 s. r. o., ve výši 10.000
Kč pro MŠ Kuřívody na nákup hraček a hmotného daru v hodnotě 5.000 Kč pro
výtvarnou činnost dětí v MŠ

Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Radě města je předložen protokol k proběhlé kontrole plnění podmínek stanovených pro
registraci poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení §82a odst. 1 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č.:
R-20/15/20 RM po projednání
-

-

souhlasí se závěry kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů
sociálních služeb podle ustanovení §82a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
bere na vědomí zápis z proběhlé kontroly č. j. SOC – 59/2020

Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

6. Závěr
Jednání 20. Rady města bylo ukončeno v 15:35 h.
Zápis vyhotoven dne 2. 12. 2020.
Příští jednání RM se bude konat ve středu 30. 12. 2020 od 14:30 h.

starosta města
Ing. Miloslav Tůma
………v. r. .....…..……….
dne 2. 12. 2020

Ověřeno dne 2. 12. 2020

místostarostka města
Mgr. Šárka Kalvová
…………v. r. ..……….

p. Miloslav Tůma
…...........v. r. .......................

