
MĚSTO RALSKO 

  
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
z 8. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 20. dubna 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. Miloslav Tůma st., p. Václav Bilický, p. Petra Švarcová 

 

Kontrola zápisu p. Petra Švarcová  

 

Omluvena: Mgr. Šárka Kalvová 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 

 

Kontrola bodu  RA - 14/04/21        Žádost na opravu části oplocení Sběrný dvůr 

Kontrola bodu  RA - 07/04/22        Žádost p. Skučka o pronájem části pozemku   

   

3. Body programu: 

 

RA - 08/01/22      Ceník pronájmu hřiště        

RA - 08/02/22      Schválení znění Memoranda o spolupráci v oblasti soc. začleňování 

RA - 08/03/22      Žádost p. Faltuse o pronájem pozemku v Kuřívodech  

RA - 08/04/22      Žádost p. Adamce o pronájem pozemku v Náhlově   

RA - 08/05/22      Vyhrazení parkovacího místa p. Pekárek    

RA - 08/06/22      Žádost o pronájem klubovny   

RA - 08/07/22      Smlouva o zajištění dopravní infrastruktury  

RA - 08/08/22      Bytová komise ze dne 8. 4. 2022 

RA - 08/09/22      Žádost o zřízení kroužku zumby na Ploužnici  

RA - 08/10/22      Smlouva o zřízení VB p. Kratzer 

RA - 08/11/22      Souhlas s pořádáním sportovních akcí 

RA - 08/12/22      CN na opravu bytu 2+1 Kuřívody  

RA - 08/13/22      Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti TELSPO spol. s r. o.     

RA - 08/14/22      Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 03/2022        

RA - 08/15/22      Žádost o pronájem klubovny na Ploužnici 



RA - 08/16/22      Žádost o pronájem klubovny na Ploužnici 

 

 

4. Dodatečné body programu: 

RA - 08/17/22      Revitalizace centra zeleně v Kuřívodech – dodatek č. 1 a ZL 1 

      

  

                  5. Různé 

RA - 08/18/22      Sportovní komise ze dne 8. 4. 2022   

RA - 08/19/22      Komise Prevence kriminality ze dne 14. 4. 2022   

 

 

6.   Závěr 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/01/22 RM po projednání 

 

- schvaluje upravený program 8. schůze RM  

 

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

 

 

              2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva 

 

Kontrola bodu RA - 14/04/21      Žádost na opravu části oplocení Sběrný dvůr 

 

Dotčené části oplocení se nachází již dlouhodobě v havarijním stavu, stává se nebezpečným 

pro kolemjdoucí občany. 

- ponechává bod ve sledování 

 

 

 

Kontrola bodu RA - 07/04/22      Žádost p. Skučka o pronájem části pozemku   

 

Pan Martin Skuček, Příčná 1207, Kosmonosy požádal o pronájem části pozemku p. č. 69/1  

k. ú. Kuřívody o výměře cca 10 000 m2 za účelem zahrady, rekreace. Záměrem žadatele je 

umístit na pronajaté části pozemku  chatu + zahradní domek bez zpevněných základů. 

 

Záměr je v rozporu s Územním plánem města Ralsko. Dle Územního plánu města Ralsko se 

jedná o plochu OS – plocha občanského vybavení – sport. Hlavní využití plochy: sportovní a 

hromadné venkovní rekreační aktivity (zejména nekrytá hřiště se zvláštním vybavením (kabiny, 

tribuny…), koupaliště, kempy, tábory, lanová centra). 

 

- bod ponechán ve sledování 



3. Body programu 

 

RA - 08/01/22      Ceník pronájmu hřiště        

 

RM je předložen nový ceník na pronájem prostor ve sportovním areálu Ploužnice. Ke zvýšení 

cen došlo z důvodu navýšení cen za služby a provoz areálu.  
 

 

Usnesení č.: 

R-08/02/22 RM po projednání 

 

- schvaluje nový ceník za pronájem prostor ve sportovním areálu Ploužnice 

 

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

 

 

RA - 08/02/22      Schválení znění Memoranda o spolupráci v oblasti soc. začleňování 

 

Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran při zavádění 

a zlepšování nástrojů strategického plánování a řízení v oblasti sociálního začleňování. 

Následným krokem je zpracování a schválení nového tematického akčního plánu (TAP) pro 

město Ralsko a zpracování projektu „Pokračování komplexního řešení sociálně patologických 

jevů v Ralsku“, Realizace projektu přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí v Ralsku, zlepšení 

bezpečností situace, zejména snižování kriminogenních faktorů, zlepšení občanského soužití a 

veřejného pořádku, snížení kriminálního chování mladistvých. Pro osoby z CS projekt 

neznamená jen podporu pracovního uplatnění, ale také profesní rozvoj a zvýšení kompetencí. 

Projektem budou podpořeni 4 asistenti prevence a 4 domovníci - preventisté, přičemž aktivity 

projektu budou mít pozitivní dopad na celou obec. Předpokládaná výše celkových způsobilých 

nákladů projektu je 12 mil. Výše podílu města Ralsko je 5%, tedy 600 tis. Kč. Celková doba 

trvání projektu je 36 měsíců. 

 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/03/22 RM po projednání 

 

- schvaluje znění Memoranda o spolupráci mezi městem Ralsko a Odborem pro sociální 

začleňování (Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj  

- schvaluje popis spolupráce v oblasti sociálního začleňování mezi městem Ralsko a 

Odborem sociálního začleňování (agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj 

 

Hlasování:  pro: 3   proti: 0           zdržel: 1              nehlasoval: 0               (celkový počet  4/5) 

 

RA - 08/03/22      Žádost p. Faltuse o pronájem pozemku v Kuřívodech  

 

Radě města je předložena k projednání žádost pana Radka Faltuse, Kuřívody 533, Ralsko o 

pronájem části pozemku p. č. 511/2 ostatní plocha k. ú. Kuřívody. Záměrem pana Radka Faltuse 



je využít část pozemku p. č. 511/2 (část bez zalesnění) ostatní plocha k. ú. Kuřívody o výměře 

cca 1100 m2 za účelem založení pastviny s převážně bylinným vegetačním krytem sloužícím 

pro pastvu a včelaření. Dle platného Územního plánu města Ralsko se jedná o plochu K – 

krajinná zeleň. Záměr pana Radka Faltuse je v souladu s ÚP. 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/04/22 RM po projednání 

 

- neschvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 511/2 ostatní plocha k. ú. 

Kuřívody o výměře cca 1100 m2 za účelem založení pastviny s převážně bylinným 

vegetačním krytem sloužícím pro pastvu a včelaření, cenu min. 3 Kč/m2/rok a na dobu 

určitou - do 31. 12. 2027 

- ukládá starostovi města vyrozumět žadatele a doporučit mu k pronájmu část pozemku 

p. č. 171/14 v k . ú. Kuřívody 

 

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

 

 

RA - 08/04/22      Žádost p. Adamce o pronájem pozemku v Náhlově   

 

Radě města je předložena k projednání žádost pana Jiřího Adamce, Náhlov 105, Ralsko o 

pronájem části pozemku p. č. 24/1 ostatní plocha k. ú. Náhlov. Pan Jiří Adamec požádal o 

pronájem části pozemku p. č. 24/1 k. ú. Náhlov o výměře cca 1300 m2. Pozemek v tomto 

rozsahu nelze pronajmout z důvodu plánovaného umístění vodovodního a kanalizačního 

řadu. Panu Jiřímu Adamcovi je možné pronajmout pouze část pozemku v okolí rodinného 

domu čp. 105 o výměře cca 900 m2 dle navrženého zákresu. Na pozemku města, který užívá 

pan Jiří Adamec bez nájemní smlouvy (platnost nájemní smlouvy skončila v roce 2021 a pan 

Jiří Adamec si nepožádal, přes opakované upozornění na končící platnost smlouvy ze strany 

zástupce města, o její prodloužení), se nacházejí nepovolené stavby. Na pozemku je značný 

nepořádek. Na základě podaných podnětů bylo provedeno opakované šetření na místě ze strany 

zástupců města a stavebního úřadu, kdy byl pan Jiří Adamec upozorněn na neoprávněné užívání 

pozemku a umístění nepovolených staveb. Sloupky oplocení již byly odstraněny. Část 

pozemku p. č. 24/1 ostatní plocha k. ú. Náhlov, dle návrhu města, bude panu Jiřímu 

Adamcovi pronajata až v okamžiku jeho uklizení a zlegalizování nepovolených staveb. 

 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/05/22 RM po projednání 

 

- schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 24/1 ostatní plocha k. ú. Náhlov 

o výměře cca 900 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: 4   proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0               (celkový počet  4/5) 

 

 

RA - 08/05/22      Vyhrazení parkovacího místa p. Pekárek    

 

Pan Jiří Pekárek, Kuřívody 507, Ralsko požádal o opětovné vyhrazení parkovacího místa před 

domem Kuřívody čp. 507. Parkovací místo před domem měl již v minulosti vyhrazené, doba 

přechodné úpravy skončila dne 11. 11. 2020. O vyhrazení parkovacího místa žádá z důvodu 

špatného zdravotního stavu. K žádosti o vyhrazení parkovacího místa se vyjádřila sociální 

pracovnice, Bc. Jana Srbová, která doporučila parkovací místo s ohledem na zdravotní stav 

pana Jiřího Pekárka vyhradit.  

 

Usnesení č.: 

R-08/06/22 RM po projednání 

- schvaluje opětovné vyhrazení parkovacího místa pro pana Jiřího Pekárka,  Kuřívody 

507, Ralsko před domem Kuřívody čp. 507, držiteli ZTP č. 004566541 pro RZ: 

4L52378 

- veškeré náklady na úpravu stávajícího DZ ponese pan Jiří Pekárek 

 

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

 

 

RA - 08/06/22       Žádost o pronájem klubovny   

 

RM je předložena žádost od paní Miroslavy Havlíčkové, bytem Ploužnice 353, Ralsko na 

pronájem klubovny na sportovním hřišti na Ploužnici (klubovna č. 1 + kuchyň), za účelem 

pořádání oslavy narozenin. V termínu 7. 5. 2022 od 10:00 do 22:00 hodin. Cena za pronájem 

činní 600 Kč. Peníze budou složeny na pokladně MěÚ Ralsko před pořádáním oslavy. Nájemce 

bude dodržovat provozní řád hřiště a řídit se pokyny správce hřiště (p. Šveňhy). Po skončení 

oslavy musí nájemce uklidit a uvést vše do původního stavu. Případné vzniklé škody na majetku 

města Ralsko budou účtovány nájemci. Akce se ohlásí Městské policii Ralsko a Státní policii 

Mimoň. Účastníci se budou řídit platným vládním nařízením - epidemiologické nařízení vlády 

ČR Covid – 19. 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/07/22 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost o pronájmu klubovny na sportovním hřišti na Ploužnici (klubovna č.1 

+ kuchyň,) za cenu 600 Kč/ den, paní Miroslavě Havlíčkové, bytem Ploužnice 353, 

Ralsko za účelem pořádání narozeninové oslavy v termínu 7. 5. 2022 od 10:00 do 22:00 

hodin, peníze budou složeny na pokladně MěÚ Ralsko před pořádáním oslavy, po 

skončení akce musí nájemce uklidit a uvést vše do původního stavu, případné vzniklé 

škody na majetku města Ralsko budou účtovány nájemci, nájemce bude dodržovat 



provozní řád hřiště a řídit se pokyny správce hřiště (p. Šveňhy), účastníci se budou řídit 

platným vládním nařízením - epidemiologické nařízení vlády ČR Covid - 19 

 

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

 

 

RA - 08/07/22      Smlouva o zajištění dopravní infrastruktury  

Radě města je předložena k projednání Smlouva o zajištění dopravní infrastruktury, která bude 

uzavřena mezi městem Ralsko a Ing. Václavem Hylmarem. Důvodem pro uzavření Smlouvy o 

zajištění dopravní infrastruktury je závazek města Ralsko nejpozději do 31. 12. 2026 vybudovat 

komunikaci dle projektové dokumentace a stávající komunikaci pravidelně udržovat (oprava 

povrchu dosypáním materiálu, zimní údržba a odklízení sněhu apod.). Mezi městem Ralsko a 

Ing. Václavem Hylmarem byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem 

je prodej pozemku p. č. 280/16 k. ú. Kuřívody za účelem výstavby rodinného domu (lokalita za 

kulturním domem).  

 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/08/22 RM po projednání 

- schvaluje uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti mezi městem Ralsko a 

Ing. Václavem Hylmarem, Štursova 2623, 470 06 Česká Lípa 

 

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

 

 

RA - 08/08/22      Bytová komise ze dne 8. 4. 2022 

 

Dne 8. 4. 2022 se konalo 4. jednání Bytové komise v roce 2022. 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-08/09/22 RM po projednání 

 

- bere na vědomí zápis z 4. jednání Bytové komise v roce 2022 

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

     Ploužnice 1+1 (p. Vráštil Vít) 

     Kuřívody 1+1 (p. Jiří Sluka) 

     Ploužnice 2+1 (p. Jóš Peter) 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Petru Cardovi, bytem 502/2 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Kristiánu Kovácsovi, bytem 503/20 na 

dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu paní Lucii Kasalové, bytem 504/15 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 



- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Arnoldu Vágnerovi, bytem 505/3 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Jaroslavu Kolesárovi, bytem 506/9 na 

dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Igoru Brožkovi, bytem 512/20 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu paní Janě Denizové, bytem 306/2 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Vladimíru Rusnákovi, bytem 349/9 na 

dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Vlastimilu Černému, bytem 350/8 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu paní Jaroslavě Ulčové, bytem 350/12 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Milanu CIbrikovi, bytem 351/18 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu paní Lauře Veselovské, bytem 352/9 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Jakubu Myškovi, bytem 352/20 na dobu 

určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 

- schvaluje zařadit žádost pana Jiřího Vojtka o byt 2+1 na Ploužnici do pořadníku  

 

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

 

 

RA - 08/09/22      Žádost o zřízení kroužku zumby na Ploužnici  

 

RM je předložena žádost o zřízení kroužku zumby na Ploužnci (viz příloha). 

 

Usnesení č.: 

R-08/10/22 RM po projednání 

 

- schvaluje zřízení kroužku zumby na Ploužnici pod vedením paní Markéty Krumlové, 

Ploužnice čp. 328, Ralsko 

 

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

 

 

 

RA - 08/10/22      Smlouva o zřízení VB p. Kratzer 

 

Radě města je předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 04/2022. 

Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána za účelem umístění vodovodní a kanalizační 

přípojky k RD na pozemku p. č. 280/17 k. ú. Kuřívody, jehož obsahem je právo pana Milana 

Kratzera vodovodní a kanalizační přípojku na pozemku města umístit a provozovat v rozsahu 

dle předloženého GP č. 474-8/2021. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, dle skutečných rozměrů 

pozemků, smluvní výše náhrady činí 1.000 Kč bez DPH, 1.210 vč. DPH. 

 

 



Usnesení č.: 

R-08/11/22 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 04/2022 mezi 

městem Ralsko a panem Milanem Kratzerem, Ještědská 169, Mnichovo Hradiště,  

jejímž předmětem je právo k umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky 

na pozemku p. č 280/3 k. ú. Kuřívody 

- ukládá starostovi smlouvu podepsat (T: 30. 4. 2022) 

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

 

 

RA - 08/11/22      Souhlas s pořádáním sportovních akcí 

 

RM je předložena žádost o vydání souhlasu k uspořádání dvou akcí na našem území od 

Rupertus z. s., se sídlem Radčická 143/2, Liberec. Čertovskej ultratrail je terénní běh a dálkový 

pochod na 66,6 km a krátká trať na 33,3 km, který by se konal dne 4. 6. 2022. Začátek trasy by 

byl na hradu Houska a konec v Hamru na Jezeře. Předpokládaný počet účastníků je 350. Trasa 

povede převážně po turistických značených cestách a cyklostezkách. Čertovskej wintertrail je 

terénní běh dlouhý 33,3 km a 16,6 km, který by se konal dne 19. 11. 2022 v Hamru na Jezeře. 

Předpokládaný počet účastníků je 250. Trasa bude značena fáborkami a povede většinou po 

lesních cestách a stezkách. 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/12/22 RM po projednání 

 

- schvaluje konání Čertovského utratrailu od Rupertu z. s., se sídlem Radčická 143/2, 

Liberec, konaného dne 4. 6. 2022, s předpokládaným počtem účastníků 350, začátek 

trasy by byl na hradu Houska a konec v Hamru na Jezeře, trasa povede převážně po 

turistických značených cestách a cyklostezkách 

- schvaluje konaní Čertovského wintertrailu od Rupertu z. s., se sídlem Radčická 143/2, 

Liberec, konaného dne 19. 11. 2022, s předpokládaným počtem účastníků 250, začátek 

a konec trasy bude na Hamru na Jezeře, trasa bude značena fáborky a povede většinou 

po lesních cestách a stezkách 

 

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

 

 

RA - 08/12/22      CN na opravu bytu 2+1 Kuřívody  

 

RM je předložena cenová nabídka na opravu bytové jednotky o vel. 2+1, čp. 502/11 

v Kuřívodech od firmy Josef Štípák, Hvězdov 968, 471 24 Ralsko, IČO 44549083 za celkovou 

cenu 92.745,20 Kč (viz příloha) a cenová nabídka od firmy Klára Kallaiová, Ploužnice 326, 

471 24 Ralsko, IČO 05891833 za celkovou cenu 70.090,20 Kč (viz příloha). Byt je po zemřelém 

panu M. C. Rúčkovi, stáří vybavovacích prvků v bytě je 23 let, drobné opravy na náklady města 

provedené v roce 2015 (výměna vany, baterii, ventilátoru a nátěr).  



Usnesení č.: 

R-08/13/22 RM po projednání 

 

- schvaluje cenovou nabídku na opravu bytové jednotky 502/11 v Kuřívodech v celkové 

výši 70.090,20  Kč, od Klára Kallaiová, Ploužnice 326, 471 24 Ralsko, IČO 05891833 

- pověřuje starostu města podpisem objednávky 

 

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

 

 

RA - 08/13/22      Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti TELSPO spol. s r. o.     

 

Radě města je předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností 

TELSPO spol. s. r. o. Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána za účelem umístění 

podzemního vedení veřejné komunikační sítě. Věcným břemenem bude zatížen pozemek ve 

vlastnictví města ppč. 484/1 k. ú. Kuřívody. Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 509-

177/2022. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, cena činí 1.000 Kč bez DPH a 1.210 vč. DPH. 

 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/14/22 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem 

Ralsko a společností TELSPO spol. s. r. o., Zhořelecká 739/10, 460 01 Liberec 1, IČO 

07088183, jejímž předmětem je právo k umístění podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě na pozemku p. č. 484/1 k. ú. Kuřívody 

- ukládá starostovi města Smlouvu podle bodu I uzavřít (T: 30. 4. 2022) 

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

 

 

RA - 08/14/22      Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 03/2022        

 

Radě města je předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 03/2022. 

Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána za účelem umístění vodovodní přípojky ke 

stavbě pro rodinnou rekreaci na ppč. 33/77 k. ú. Kuřívody, č. e. 252. Věcným břemenem bude 

zatížen pozemek ve vlastnictví města ppč. 33/1 k. ú. Kuřívody. Věcné břemeno bude zřízeno 

v rozsahu GP č. 507-4/2022. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, cena činí 3.531 Kč bez DPH a 

4.273 vč. DPH. 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/15/22 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 03/2022 mezi 

městem Ralsko a manž. Innou a Jiřím Paldusovými, Kuřívody 511, Ralsko, jejímž 



předmětem je právo k umístění a provozování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 

33/1 k. ú. Kuřívody 

- ukládá starostovi města smlouvu podle bodu I uzavřít (T: 30. 4. 2022) 

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

 

 

RA - 08/15/22      Žádost o pronájem klubovny na Ploužnici 

 

RM je předložena žádost od paní Aleny Giňové, bytem Ploužnice 352, Ralsko na pronájem 

klubovny na sportovním hřišti na Ploužnici (klubovna č. 1 + kuchyň), za účelem oslavy 

narozenin na den 23. 4. 2022, od 14:00 hod maximálně do 22:00 hodin. Cena za pronájem 

prostor činní 200 Kč, peníze budou složeny na pokladně MěÚ Ralsko před pořádáním oslavy. 

Nájemce bude dodržovat provozní řád hřiště a řídit se pokyny správce hřiště (p. Šveňhy). Po 

skončení oslavy musí nájemce uklidit a uvést vše do původního stavu. Případné vzniklé škody 

na majetku města Ralsko budou účtovány nájemci. Akce se ohlásí Městské policii Ralsko a 

Státní policii Mimoň. Účastníci se budou řídit platným vládním nařízením - epidemiologické 

nařízení vlády ČR Covid – 19. 

 

 

Usnesení č.: 

R-08/16/22 RM po projednání 

 

- schvaluje paní Aleně Giňové, bytem Ploužnice 352, Ralsko úplatný pronájem klubovny 

na sportovním hřišti na Ploužnici (klubovna č. 1 + kuchyň ), za účelem oslavy narozenin 

na den 23. 4. 2022, od 13:00 hod maximálně do 22:00 hodin, pronájem za celý den činní 

200 Kč, peníze budou složeny na pokladně MěÚ Ralsko před pořádáním oslavy, po 

skončení akce musí nájemce uklidit a uvést vše do původního stavu, případné vzniklé 

škody na majetku města Ralsko budou účtovány nájemci, nájemce bude dodržovat 

provozní řád hřiště a řídit se pokyny správce hřiště (p. Šveňhy), účastníci se budou řídit 

platným vládním nařízením - epidemiologické nařízení vlády ČR Covid - 19 

 

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

 

 

RA - 08/16/22      Žádost o pronájem klubovny na Ploužnici 

 

RM je předložena žádost od pana Emila Fedáka, bytem Ploužnice 329, Ralsko, zaměstnance 

města Ralsko (APK) o úplatný pronájem klubovny na sportovním hřišti na Ploužnici (klubovna 

č. 1 + kuchyň), včetně hudební aparatury, za účelem pořádání oslavy narozenin. V termínu 27. 

4. 2022 od 16:00 do 22:00 hodin. Cena za pronájem činní 600 Kč. Peníze budou složeny na 

pokladně MěÚ Ralsko před pořádáním oslavy. Nájemce bude dodržovat provozní řád hřiště a 

řídit se pokyny správce hřiště (p. Šveňhy). Po skončení oslavy musí nájemce uklidit a uvést vše 

do původního stavu. Případné vzniklé škody na majetku města Ralsko budou účtovány nájemci. 

Akce se ohlásí Městské policii Ralsko a Státní policii Mimoň. Účastníci se budou řídit platným 

vládním nařízením - epidemiologické nařízení vlády ČR Covid – 19. 

 

 

 



Usnesení č.: 

R-08/17/22 RM po projednání 

 

- schvaluje panu Emilu Fedákovi, bytem Ploužnice 329, Ralsko žádost o pronájmu 

klubovny na sportovním hřišti na Ploužnici (klubovna č.1 + kuchyň), včetně hudební 

aparatury, za cenu 600 Kč/ den, za účelem pořádání narozeninové oslavy v termínu 27. 

4. 2022 od 16:00 do 22:00 hodin, peníze budou složeny na pokladně MěÚ Ralsko před 

pořádáním oslavy, po skončení akce musí nájemce uklidit a uvést vše do původního 

stavu, případné vzniklé škody na majetku města Ralsko budou účtovány nájemci, 

nájemce bude dodržovat provozní řád hřiště a řídit se pokyny správce hřiště (p. Šveňhy), 

účastníci se budou řídit platným vládním nařízením - epidemiologické nařízení vlády 

ČR Covid - 19 

 

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

 

4. Dodatečné body programu 

 

RA - 08/17/22      Revitalizace centra zeleně v Kuřívodech – dodatek č. 1 a ZL 1 

 

Radě města jsou předloženy dokumenty Změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 k SoD na akci 

„Revitalizace zeleně centra města Ralsko – Kuřívody“. Předmětem těchto změn jsou 

zdokumentované překážky v podobě základových konstrukcí a nečistoty zeminy v prostoru 

jezírka, které bylo potřeba odstranit. Navýšení v tomto případě činní 96.400 Kč bez DPH.  

 

 

Usnesení č.: 

R-08/18/22 RM po projednání 

 

- souhlasí se zněním Změnového listu č. 1 na akci „Revitalizace zeleně centra města 

Ralsko – Kuřívody“  

- souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace zeleně centra 

města Ralsko – Kuřívody“ se společností Gabriel s. r. o., Terezín, české Kopisty 208, 

Litoměřice, PSČ 412 01 zastoupenou Mgr. Lukášem Gabrielem, jednatelem společnosti 

a navýšením o 96.400 Kč bez DPH 

- ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 a Změnový list č. 1 k akci „Revitalizace zeleně 

centra města Ralsko – Kuřívody“ (T: 29. 4. 2022) 

 

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

 

 

5. Různé 

 

RA - 08/18/22      Sportovní komise ze dne 8. 4. 2022   

 

RM je předložen zápis ze Sportovní komise (viz příloha). 

 

- bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 8. 4. 2022 

 

 



RA - 08/19/22      Komise Prevence kriminality ze dne 14. 4. 2022   

 

RM je předložen zápis z komise Prevence kriminality (viz příloha). 

 

- bere na vědomí zápis z komise Prevence kriminality ze dne 14. 4. 2022 

 

 

 

6. Závěr 

 

Jednání 8. Rady města bylo ukončeno v 15:52 h. 

 

Zápis vyhotoven dne 20. 4. 2022 

Příští jednání RM se bude konat v pondělí 2. 5. 2022 od 14:30 h. 

 

 

 

 

  starosta města                                                                               místostarostka města 

Ing. Miloslav Tůma                                                                        Mgr. Šárka Kalvová 

 

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

dne 20. 4. 2022 

 

 

 

Ověřeno dne 20. 4. 2022       p.  Petra Švarcová 

 

                                                

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

                                                                                  

 

 

        
 

 

 


