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MĚSTO RALSKO 

  
 

 

ZÁPIS A USNESENÍ 
z 10. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 2. června 2021 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, p. Petra Švarcová, p. Miloslav Tůma, p. Václav Bilický 

 

Kontrola zápisu p. Václav Bilický  

 

Omluvena: Mgr. Šárka Kalvová 

 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 

 

Kontrola bodu  

 

   

3. Body programu: 
 

RA - 10/01/21          Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

RA - 10/02/21          Směrnice pro zajištění přístupu k informacím   

RA - 10/03/21          Výměna označníků – autobusová zastávka 

RA - 10/04/21          Bytová komise ze dne 21. 5. 2021 

RA - 10/05/21          Žádost o dotaci Tour de Ralsko 

RA - 10/06/21          Smlouva o zřízení VB Lamal     

RA - 10/07/21          Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

 

 

4. Dodatečné body programu: 

       5. Různé 
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RA - 10/08/21            Komise Prevence kriminality ze dne 19. 5. 2021 

RA - 10/09/21            Redakční rada ze dne 26. 5. 2021 

RA - 10/10/21            Komise pro záležitosti seniorů ze dne 26. 5. 2021 

6.   Závěr 

 

Usnesení č.: 

R-10/01/21 RM po projednání 

 

- schvaluje program 10. schůze RM  

 

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

 

 

              3.    Kontrola usnesení rady a zastupitelstva 

 

2. Body programu: 

 

 

RA - 10/01/21          Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

 

Radě města je předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - 

služebnosti č. 04/2021. 

 

Smlouva na zřízení služebnosti je uzavírána za účelem umístění a provozování vodovodní 

přípojky na pozemku p. č. 426/17 k. ú., Ploužnice pod Ralskem jehož obsahem je právo pana 

Sodomky stavbu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat. Věcné břemeno se zřizuje úplatně 

výši 1.000 Kč bez DPH, tj 1.210 Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení č.: 

R-10/02/21 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. 04/2021, mezi městem Ralsko a panem Sodomkou, jejímž předmětem je 

umístění vodovodní přípojky k RD na pozemku p. č. 426/17 k. ú. Ploužnice pod 

Ralskem 

- ukládá starostovi smlouvu podepsat (T: 7. 6. 2021) 

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

 

RA - 10/02/21          Směrnice pro zajištění přístupu k informacím   

 

Na základě doporučení kontroly provedené Krajským úřadem Libereckého kraje na úseku z. č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, došlo k aktualizaci a 

doplnění směrnice. 
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Usnesení č.: 

R-10/03/21 RM po projednání 

 

- schvaluje Směrnici č. 4/2021 pro zajištění přístupu k informacím 

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

 

RA - 10/03/21          Výměna označníků – autobusová zastávka 

 

Liberecký kraj žádá o spolupráci při výměně označníků autobusových zastávek. Staré 

označníky nahrazuje jednotnými dle vzoru IDOL. V případě města Ralsko se jedná o výměnu 

7 ks označníků. Cena označníku od 3.600 Kč do 4.200 Kč bez DPH + doprava. Akce není 

rozpočtována. 

 

 

Usnesení č.: 

R-10/04/21 RM po projednání 

 

- nesouhlasí se zainvestováním výměny 7 ks označníků – autobusová zastávka na 

účelových a místních komunikacích ve vlastnictví města Ralsko v roce 2021 

- souhlasí se zahrnutím částky 60.000 Kč do Rozpočtu města pro rok 2022 a s výměnou 

těchto označníků v roce 2022 

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

 

 

RA - 10/04/21          Bytová komise ze dne 21. 5. 2021 

 

Dne 21. 5. 2021 se konalo 3. jednání Bytové komise v roce 2021. BK projednala nové žádosti 

o přidělení bytu a uzavření nových smluv na byty se stávajícími nájemníky. Návrhy předkládá 

ke schválení Radě města Ralsko v přiloženém zápise. 

 

 

Usnesení č.: 

R-10/05/21 RM po projednání 

 

- bere na vědomí zápis z 3. jednání Bytové komise v roce 2021 

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

     Kuřívody 2+1 (p. Tomišková Barbora) 

     Ploužnice 1+1 (p. Studnička Jan) 

- neschvaluje zařadit nové žádosti o přidělení bytu do pořadníku  

     Kuřívody 1+1 (p. Švarc Lukáš, p. Jandíková Gabriela) 

- schvaluje přidělení bytu 1+1 na Ploužnici 352/10 žadateli panu Jaromíru Petružálkovi 

- schvaluje přidělení bytu 1+1 na Ploužnici 352/14 žadateli paní Karolíně Malé 

- schvaluje přidělení bytu 1+1 v Kuřívodech 510/1 žadateli z pořadníku panu Vlastimilu 

Brožkovi  

- schvaluje přidělení bytu 2+1 v Kuřívodech 515/11 žadateli z pořadníku panu Jiřímu 

Gerykovi 
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- neschvaluje žádost pana Jaroslava Podskuby o výměnu bytu 1+1 č. 16 v čp. 350 za byt 

1+1 č. 14 v čp. 350 na Ploužnici  

 

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

 

 

RA - 10/05/21          Žádost o dotaci Tour de Ralsko 

 

RM je předložena žádost o dotaci ve výši 15.000 Kč na soutěž Tour de Ralsko 2021. Jedná se 

o cyklistický závod s předpokládaným počtem osob 450 dospělých a 100 dětí. Většina 

závodníků budou hobby cyklisté, nebo amatéři. Termín konání je stanoven na 17. července 

2021. Kdy začátek závodu je v Mimoni na náměstí a konec v areálu na dostihové dráze. 

V rozpočtu města Ralsko je dostatek finančních prostředků pro případné poskytnutí 

finančního daru žadateli. 

 

 

Usnesení č.: 

R-10/06/21 RM po projednání 

 

- bere na vědomí žádost o dotaci na sportovní akci Tour de Ralsko, která se bude konat 

17. července 2021 na území města Ralsko, jedná se cyklistický závod s předpokládaným 

počtem účastníků 450 dospělých a 100 dětí, start závodu je na náměstí v Mimoni a cíl 

na dostihové dráze 

- neschvaluje poskytnutí dotace, jelikož pro rok 2021 nebyl vyhlášen dotační program 

z dotačního fondu města Ralsko v oblasti kultury 

 

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

 

 

RA - 10/06/21          Smlouva o zřízení VB Lamal     

 

Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána za účelem umístění distribuční soustavy 

podzemního energetického vedení na pozemku p. č. 734/2 a 668/3 k. ú. Hradčany nad 

Ploučnicí, jehož obsahem je právo ČEZ Distribuce a. s., zřídit, provozovat, opravovat a 

udržovat součást distribuční soustavy. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, dle skutečných 

rozměrů pozemků, smluvní výše náhrady činí 1.200 Kč vč. DPH. 

 

 

 

Usnesení č.: 

R-10/07/21 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-

4019519 mezi městem Ralsko a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- 

Podmokly, IČO 24729035 v zastoupení společností LAMAL, s. r. o., Pertoltice pod 

Ralskem 72, Mimoň 471 24, IČO 25035665, jejímž předmětem je uložení distribuční 

soustavy na pozemcích p. č. 734/2 a 668/3 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí  
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- ukládá starostovi smlouvu podepsat (T: 4. 6. 2021) 

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

 

 

 

RA - 10/07/21          Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti je uzavírána za účelem umístění a 

provozování distribuční soustavy podzemního energetického vedení NN na pozemku 426/17 k. 

ú. Ploužnice pod Ralskem, jehož obsahem je právo ČEZ Distribuce a. s., zřídit, provozovat, 

opravovat a udržovat součást distribuční soustavy. Nové přípojné místo bude umístěno na 

pozemcích p. č. 426/17, 454/1, 454/2, 426/42 a 426/41 k. ú. Ploužnice pod Ralskem. Věcné 

břemeno se zřizuje úplatně, dle předpokládaných rozměrů pozemků, smluvní výše náhrady činí 

30 Kč/m2 min. 1.000 Kč bez DPH, tj. 1.210 Kč vč. DPH. 

 

 

Usnesení č.: 

R-10/08/21 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020546/VB01 mezi městem Ralsko 

a společností ČEZ Distribuce a. s. (zastoupena společností INEL-Technik s. r. o.), jejímž 

předmětem je realizace výstavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového 

vedení NN na pozemku p. č. 426/17, 454/1, 454/2, 426/42 a 426/41 k. ú. Ploužnice pod 

Ralskem 

- ukládá starostovi města smlouvu podepsat (T: 21. 6. 2021) 

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

 

 

3. Různé 

 

RA - 10/08/21            Komise Prevence kriminality ze dne 19. 5. 2021 

 

RM je předložen zápis z komise Prevence kriminality ze dne 19. 5. 2021 (viz příloha). 

 

- bere na vědomí zápis z komise Prevence kriminality ze dne 19. 5. 2021 

 

 

RA - 10/09/21            Redakční rada ze dne 26. 5. 2021 

 

RM je předložen zápis z Redakční rady ze dne 26. 5. 2021 (viz příloha). 

 

- bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 26. 5. 2021 
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RA - 10/10/21            Komise pro záležitosti seniorů ze dne 26. 5. 2021 

 

RM je předložen zápis z Komise pro záležitosti seniorů ze dne 26. 5. 2021 (viz příloha). 

 

- bere na vědomí zápis z Komise pro záležitosti seniorů ze dne 26. 5. 2021 

 

6. Závěr 

 

Jednání 10. Rady města bylo ukončeno v 15:30 h. 

Zápis vyhotoven dne 2. 6. 2021. 

 

Příští jednání RM se bude konat ve středu 16. 6. 2021 od 14:30 h. 

   

 

 

 

  starosta města                                                                               místostarostka města 

Ing. Miloslav Tůma                                                                        Mgr. Šárka Kalvová 

 

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

dne 2. 6. 2021 

 

 

 

Ověřeno dne 2. 6. 2021                                                                    p. Václav Bilický  

 

                                                      

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


