MĚSTO RALSKO

ZÁPIS A USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Ralsko
konané dne 9. února 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. Petra Švarcová, p. Miloslav Tůma st.,
p. Václav Bilický
Kontrola zápisu p. Václav Bilický
Omluven:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města
Kontrola bodu RA - 14/04/21
Kontrola bodu RA - 01/03/22
Kontrola bodu RA - 01/13/22

Žádost na opravu části oplocení Sběrný dvůr
Žádost o prodloužení NS
Umístění měrného profilu - Diamo, s. p. na pozemku
města

3. Body programu:
RA - 03/01/22
RA - 03/02/22
RA - 03/03/22
RA - 03/04/22

Smlouva na odběr a zpracování biologicky rozložitelných komunálních
odpadů
Žádost pana Zelenky o pronájem části pozemku
Odškodnění pracovního úrazu
Kupní smlouva na prodej dřeva

4. Dodatečné body programu:
5. Různé
RA - 01/05/22
RA - 03/06/22

Zápis z Redakční rady ze dne 31. 1. 2022
Vyhodnocení ,,Soutěže o vánoční výzdobu v Ralsku“
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6. Závěr
Usnesení č.:
R-03/01/22 RM po projednání
-

schvaluje upravený program 3. schůze RM

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva
Žádost na opravu části oplocení Sběrný dvůr

Kontrola bodu RA - 14/04/21

Dotčené části oplocení se nachází již dlouhodobě v havarijním stavu, stává se nebezpečným
pro kolemjdoucí občany.
-

ponechává bod ve sledování

Kontrola bodu

RA - 01/03/22

Žádost o prodloužení NS

Dne 27. 8. 2020 byla uzavřena mezi městem Ralsko a panem Františkem Procházkou, Hvězdov
903, Ralsko, nájemní smlouva, jejímž předmětem je pronájem pozemku p. č. 161/19 ostatní
plocha k. ú. Ploužnice pod Ralskem. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do
31. 12. 2021. Dle platného ÚP města Ralsko se jedná o plochu SO - smíšená obytná, které
je prioritně určena pro výstavbu rodinných domů.
Usnesení č.:
R-01/04/22 RM po projednání
-

-

schvaluje záměr města prodloužit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2020/11, která byla
uzavřena mezi městem Ralsko a panem Františkem Procházkou dne 27. 8. 2020, do
31. 12. 2022
ukládá starostovi města zveřejnit záměr města prodloužit nájemní smlouvu na úřední
desce v souladu s § 39 odst. 1 zákona o obcích

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Záměr města prodloužit nájemní smlouvu do 31. 12. 2022 byl zveřejněn na ÚD MěÚ Ralsko
od 17. 1. do 3. 2. 2022. K záměru nebyla podána žádná námitka, připomínka ani nová nabídka.

-

Usnesení č.:
R-03/02/22 RM po projednání
schvaluje prodloužit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2020/11 do 31. 12. 2022
souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2020/11
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-

ukládá starostovi města dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2020/11
uzavřít

Hlasování: pro: 5 proti: 0
5/5)

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet

Kontrola bodu RA - 01/13/22
Umístění měrného profilu - Diamo, s. p. na pozemku
města
Dne 12. 9. 2019 byla uzavřena mezi městem Ralsko a společností DIAMO, s. p. Smlouva o
udělení souhlasu s umístěním a provozováním stavby na cizím pozemku a o povolení vstupu
na pozemek dotčený stavbou z důvodu umístění měrného profilu. Původní výměra části
pozemku p. č. 69/1 k. ú. Ploužnice pod Ralskem z důvodu umístění měrného profilu činila
35,4 m2, nová činí 48,9 m2. Z důvodu změny výměry pozemku bude nutné uzavřít dodatek
k původní smlouvě. Před uzavřením dodatku ke smlouvě bude zveřejněn záměr města
pronajmout část pozemku p. č. 69/1 k. ú. Ploužnice pod Ralskem za účelem umístění měrného
profilu na úřední desce.

-

-

Usnesení č.:
R-01/14/22 RM po projednání
schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 69/1 ostatní plocha k. ú. Ploužnice
pod Ralskem o výměře 48,9 m2 za účelem umístění měrného profilu, cenu 210,27 Kč bez
DPH/rok a dobu určitou, do 31. 12. 2035
ukládá starostovi města zveřejnit záměr pronájmu části pozemku dle odrážky č. I

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Záměr města pronajmout část pozemku p. č. 69/1 ostatní plocha k. ú. Ploužnice pod Ralskem o
výměře 48,9 m2 za účelem umístění měrného profilu společnosti DIAMO, s. p. byl zveřejněn
na ÚD MěÚ Ralsko od 17. 1. do 3. 2. 2022. K záměru nebyla podána žádná námitka,
připomínka ani nová nabídka.

-

Usnesení č.:
R-03/03/22 RM po projednání
rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o udělení souhlasu s umístěním a
provedením stavby na cizím pozemku a o povolení vstupu na pozemek dotčený
stavbou se společností DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod
Ralskem, IČO: 00002739

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

3. Body programu
RA - 03/01/22

Smlouva na odběr a zpracování biologicky rozložitelných komunálních
odpadů

Radě města je předložen návrh smlouvy na odběr a zpracování biologicky rozložitelných
komunálních odpadů se společností SAP, spol. s r. o.. Dochází k navýšení cen za likvidaci
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odpadů. Aktuální ceník je součástí této důvodové zprávy jako její příloha. Dále dochází
k úpravě smlouvy tak, aby bylo možné aplikovat sníženou sazbu DPH, což částečně zlevní
konečnou cenu za likvidaci odpadů. Nové ceny budou účtovány od 1. 4. 2022.

-

Usnesení č.:
R-03/04/22 RM po projednání
schvaluje ceník za služby v odpadovém hospodářství, které bude pro město Ralsko
zajišťovat společnost SAP spol. s r. o., platný od 1. 1. 2022
rozhodla uzavřít Smlouvu o odběru a likvidaci biologicky rozložitelných komunálních
odpadů se společností SAP, spol s r. o., Boreček 30, Ralsko

Hlasování: pro: 5 proti: 0

RA - 03/02/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Žádost pana Zelenky o pronájem části pozemku

Radě města je předložena k projednání žádost pana Petra Zelenky, Náhlov 126, Ralsko o
pronájem části pozemku p. č. 471/1 díl O o výměře cca 459 m2 za účelem zahrady. Zahradu měl
v minulosti pronajatou jeho otec, který v roce 2021 zemřel.

-

-

Usnesení č.:
R-03/05/22 RM po projednání
schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 47/1 díl O ostatní plocha k. ú.
Náhlov o výměře cca 459 m2 za účelem zahrady, cenu min. 3 Kč/m2/rok a na dobu
určitou - do 31. 12. 2027
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

RA - 03/03/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Odškodnění pracovního úrazu

Radě města je předložen návrh na odškodnění úrazu pro zaměstnance města Ralsko – pana
Jiřího Rejška, strážníka městské policie.

-

Usnesení č.:
R-03/06/22 RM po projednání
souhlasí s vypočtenou částkou odškodnění pracovního úrazu strážníka Jiřího Rejška
nar. 14. 07. 1977 a uplatněním pojistné události

Hlasování: pro: 4 proti: 1

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

4

RA - 03/04/22

Kupní smlouva na prodej dřeva

Radě města je předložena ke schválení smlouva na prodej dřeva společnosti HS Timber
productions GmbH.

-

Usnesení č.:
R-03/07/22 RM po projednání
schvaluje uzavřít kupní smlouva na prodej dřeva mezi městem Ralsko a společností HS
Timber productions GmbH

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

4. Dodatečné body programu
5. Různé
RA - 03/05/22

Zápis z Redakční rady ze dne 31. 1. 2022

RM je předložen zápis z redakční rady (viz příloha).
- bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 31. 1. 2022
RA - 03/06/22

Vyhodnocení ,,Soutěže o vánoční výzdobu v Ralsku“

Radě města byl předložen seznam a vyhodnocení soutěže

1.
2.
3.
4.
5.

-

RD
Petr Haluza
Blanka Konečná
Stanislav Polách
Jiří Gros
Drahomíra Drobná

Okna
1. Petr Šlehofer
2. Božena Fedáková
3. Jana Andzielová ml.
4. paní Krumlová
5. Radim Janda

Usnesení č.:
R-03/08/22 RM po projednání
souhlasí s výše navrženým pořadím v rámci ,,Soutěže o vánoční výzdobu v Ralsku“
ukládá OKS připravit vyhlášení a starostu města pověřuje předáním věcných cen

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

6. Závěr
Jednání 3. Rady města bylo ukončeno v 15:30 h.
Zápis vyhotoven dne 9. 2. 2022.
Příští jednání RM se bude konat ve středu 23. 02. 2022 od 14:30 h.
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starosta města
Ing. Miloslav Tůma
……….....…..……….
dne 9. 2. 2022

Ověřeno dne 9. 2. 2022

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

p. Václav Bilický
…........................................
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