
MĚSTO RALSKO 

  
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
z 9. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 4. května 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. Miloslav Tůma  

 

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 - 09/01/22      Žádost o byt p. Sluka         

RA - 09/02/22      Žádost o pronájem klubovny 

RA - 09/03/22      Žádost o splátkový kalendář  

RA - 09/04/22      Úhrada nákladů za ZUP2 p. Jiří Kludský     

RA - 09/05/22      Koupě vodovodní přípojky na Ploužnici    

RA - 09/06/22      IPČ Hvězdov    

RA - 09/07/22      Smlouva o záboru   

RA - 09/08/22      Žádost o předčasné schválení dotace  

RA - 09/09/22      Žádost o splátkový kalendář p. Náhlíková 

RA - 09/10/22      Žádost o splátkový kalendář p. Sedláčková 

RA - 09/11/22      Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

RA - 09/12/22      Prodloužení soc. bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny        

RA - 09/13/22      Projednání CN na PD vodovodu a kanalizace Hvězdov - Ploužnice       

RA - 09/14/22      Optická síť internetu Ploužnice - Hvězdov 



4. Dodatečné body programu: 

       

                  5. Různé 

RA - 09/15/22      Komise pro záležitosti seniorů ze dne 22. 4. 2022   

RA - 09/16/22      Redakční rada ze dne 13. 4. 2022   

RA - 09/17/22      Komise SPOZ ze dne 27. 4. 2022   

RA - 09/18/22      Zrušení VŘ traktor 

RA - 09/19/22      Změnový list č. 3 – Revitalizace centra zeleně Kuřívody 

 

          

6.   Závěr 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/01/22 RM po projednání 

 

- schvaluje upravený program 9. 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 - 09/01/22      Žádost o byt p. Sluka         

 

RM je předložená opakovaná žádost pana Jiřího Sluky, bytem Český Dub, o byt 1+1 v 

Kuřívodech. Pan Sluka měl s městem Ralsko uzavřenou Nájemní smlouvu na byt 1+1 

v Kuřívodech od 1. 2. 2009 do 31. 3. 2020, kdy byl nájemní vztah ukončen dohodou. Nájem 

platil pravidelně. Dle Nájemní smlouvy a Občanského zákoníku je možno nájem ukončit 

písemnou výpovědí (3měsíční výpovědní lhůta) nebo Dohodou o ukončení nájmu. Při výpovědi 

by Nájemní smlouva byla ukončena nejdříve 31. 5. 2020, po dohodě byl termín ukončení 31. 

3. 2020. I přes tuto vstřícnost, pan Sluka neakceptoval dohodu a odmítl při konfliktním až 

agresivním předání bytu zaplatit nájem ve výši 2.550 Kč za měsíc březen 2020 a následně 

odmítl zaplatit vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 8.120 Kč. Nedoplatek byl zaplacen až ve 

chvíli, kdy pan Sluka dne 2. 11. 2020 žádal o byt v Kuřívodech, a jeho žádost byla zamítnuta. 

Další zamítnutá žádost je ze dne 29. 6. 2021. Žádost podaná 13. 4. 2022 nesplňuje jednu 

z podmínek přidělení bytu v Ralsku - čl. III. odst.6. f) „žadatel podal žádost před uplynutím 12 

měsíců od naposledy podané žádosti“.  

 

 

Usnesení č.: 

R-09/02/22 RM po projednání 

 

- schvaluje zařadit žádost pana Jiřího Sluky o byt 1+1 v Kuřívodech do pořadníku 

 

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

 

 

RA - 09/02/22      Žádost o pronájem klubovny 

 

RM je předložena žádost od paní Natálie Mikové, bytem Ploužnice 348, Ralsko na pronájem 

klubovny na sportovním hřišti na Ploužnici, za účelem pořádání křtin. V termínu 21. 5. 2022 

od 13:00 do 22:00 hodin. Cena za pronájem činní 2.600 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-09/03/22 RM po projednání 

 

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

+ kuchyň, šatny + WC, fotbalové hřiště) za cenu 2.600 Kč/ den, paní Natálii Mikové, 

bytem Ploužnice 348, Ralsko za účelem pořádání narozeninových křtin v termínu 21. 5. 

2022 od 13:00 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 - 09/03/22      Žádost o splátkový kalendář  

 

RM je předložena žádost o splátkový kalendář za vyúčtování služeb za rok 2021. Od paní Anny 

Adamové, bytem Ploužnice 350, Ralsko. Paní Adamová dluží na vyúčtování služeb na bytě 

349/19 částku 9.083,93 Kč a na bytě 350/11 částku 9.344,50 Kč. Celkem se jedná o 18.428 Kč. 

Žádá o měsíční splátky ve výši 2.000 – 3.000 Kč. 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/04/22 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost o splátkový kalendář za vyúčtování služeb za rok 2021, za byt č. p. 

350 a 349 na Ploužnici, v celkové výši 18.428 Kč, paní Anně Adamové, bytem 

Ploužnice 350, v měsíčních splátkách 3.000 Kč od měsíce května 2022 

 

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

 

 

RA - 09/04/22      Úhrada nákladů za ZUP2 p. Jiří Kludský     

 

Radě města je předložen k projednání bod týkající se nabídky částečné úhrady nákladů za 

pořízení změny č. 2 ÚP Ralsko ve výši 26.721 Kč od pana Jiřího Kludského, bytem Mařákova 

276/10, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Vyúčtování změny č. 2 ÚP Ralsko bylo projednávané v ZMR 

dne 13. 10. 2021 pod usnesením č. Z-05/18/21, kdy ZMR schválilo provést a zaslat vyúčtování 

formou dohody jednotlivým navrhovatelům změny č. 2 ÚP Ralsko. Pro pana Jiřího Kludského 

byla výše částečné úhrady stanovena (vypočtena dle výměry jeho pozemků) na 204.986 Kč. 

Dne 11. 04. 2022 doručil pan Kludský, v zastoupení Advokátní kancelář, paní Jana Řehořková, 

Eliášova 914/17, 470 01 Česká Lípa sdělení s návrhem úhrady ve výši 26.721 Kč z důvodu 

finanční a životní situace dle přiloženého sdělení. 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/05/22 RM po projednání 

 

- neschvaluje nabídku částečné úhrady nákladů za pořízení změny č. 2 ÚP Ralsko ve 

výši 26.721 Kč od pana Jiřího Kludského, bytem Mařákova 276/10, 160 00 Praha 6 – 

Dejvice 



- ukládá OKS informovat Advokátní kancelář, paní Janu Řehořkovou, Eliášova 914/17, 

470 01 Česká Lípa, která na základě plné moci zastupuje p. Jiřího Kludského a dle bodu 

I provést další úkony (T: 29. 5. 2022) 

- ukládá OKS připravit dohodu o splátkovém kalendáři na úhradu poplatků 

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

 

 

 

RA - 09/05/22      Koupě vodovodní přípojky na Ploužnici    

 

Radě města je předložen k projednání bod týkající se koupě vodovodní přípojky v Ploužnici a 

vodovodu v Horní Krupé, tento bod byl projednáván v ZMR, dne 25. 8. 2021 pod usnesením č. 

Z-04/34/21, kdy bylo zejména konstatováno, že koupě bude realizována v důsledku převodu 

majetku od Lesů ČR, s. p. Vzhledem k novým skutečnostem, bude prodej uskutečněn opět mezi 

městem Ralsko a VLS ČR, s. p. Dle požadavků VLS ČR, s. p. byla provedena aktualizace 

znaleckého ocenění vodovodu v Horní Krupé včetně příslušenství. Cena byla stanovena dle ZP 

č. 5378-48/2022 ve výši 397.870 Kč. Dle požadavků byla provedena i aktualizace znaleckého 

ocenění vodovodního řadu na Ploužnici VLS ČR, s. p. Cena byla stanovena dle ZP č. 5957-14-

2-22 ve výši 120.260 Kč. 

V Horní Krupé se jedná o koupi vodovodního řadu včetně vodního zdroje (objekt vodárny, 

studna, vodovod – hlavní řad, přípojka vody DN 40 mm a pozemků – p. p. č. 2/2, 2/3 a 4) vše 

k. ú. Horní Krupá. Cena byla stanovena v roce 2021 znaleckým posudkem č. 5249-18/2021, 

znalcem: Ing. Zdeňkem Millerem, se sídlem Mlýnská 1279/46, 466 02 Jablonec nad Nisou, 

IČO 602 54 360 ve výši 366.630 Kč, nově za cenu výše uvedenou, viz přílohou aktualizace 

posudku. 

 

Dále se jedná o koupi vodovodního řadu na Ploužnici (na pozemku p. č. 39, 35, 34/3, 34/2 a 

34/1, vše k. ú. Ploužnice pod Ralskem). Cena byla stanovena v roce 2021 znaleckým posudkem 

č. 5868-59/19, znalcem: Pavlem Rejnem, Pátova 777, 470 01 Česká Lípa ve výši 106.340 Kč, 

nově za cenu výše uvedenou, viz přílohou aktualizace posudku. Zastupitelstvo města Ralsko 

usnesením č. Z-03/34/21 schválilo výše uvedenou koupi vodovodního řadu po dohodě s VLS 

ČR, s. p., divizí Mimoň za cenu 50.000 Kč.  

 

 

Usnesení č.: 

R-09/06/22 RM po projednání 

 

- schvaluje koupi vodovodu včetně příslušenství v Horní Krupé za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem po aktualizaci, za cenu 397.870 Kč od VLS ČR, s. p. 

- schvaluje koupi vodovodní přípojky na Ploužnici po dohodě s VLS ČR, s. p., za cenu 

50.000 Kč; návrhy Kupních smluv budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu města 

Ralsko 

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

 

 



RA - 09/06/22      IPČ Hvězdov    

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti IPČ lokality Hvězdov je uzavírána 

za účelem zřízení věcného břemene – služebnost, spočívající ve zřízení a provozování stavby 

„IPČ lokality Hvězdov, k. ú. Ploužnice pod Ralskem“ na pozemku p. p. č. 125 a s tím související 

právo vstupu a vjezdu na pozemek za účelem udržování a provádění oprav stavby tak, jak je 

uvedeno v geometrickém plánu. Stavbou bude dotčen pozemek p. p. č. 125 o výměře 11136 

m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, silnice ev. č. III/26830, nacházející se v 

katastrálním území Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko. Rozsah stavby je vyznačen 

v přiloženém situačním zákresu. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Na základě usnesení Rady 

Libereckého kraje ze dne 6. dubna 2022 č. 596/22/RK byla stanovena úplata za služebnost ve 

výši 1.000 Kč bez DPH. 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/07/22 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem 

Ralsko a Libereckým krajem, jejímž předmětem je realizace stavby „Inženýrská 

provozní činnost lokality Hvězdov, k. ú. Ploužnice pod Ralskem“ na pozemku p. č. 125 

o výměře 11 136 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, silnice ev. č. 

III/26830, nacházející se v katastrálním území Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko 

 

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

 

 

RA - 09/07/22      Smlouva o záboru   

 

Radě města je předložen návrh Smlouvy o záboru 1/2022 se společností COLAS CZ, a. s. 

Záborem společnost COLAS CZ, a. s. umístí na pozemcích stavební materiál a informační 

billboard o probíhající opravě silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa. 

Smlouva o záboru se uzavírá na dobu určitou za jednorázovou úplatu 40.000 Kč bez DPH.  

 

 

Usnesení č.: 

R-09/08/22 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o záboru 1/2022 se společností COLAS, a. s. na dobu 

určitou do 30. 11. 2022 

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

 

 

 

 



RA - 09/08/22      Žádost o předčasné schválení dotace  

 

RM je předložena žádost o dotaci z Dotačního fondu města Ralsko. Společnost Kompakt spol. 

s r. o., Fibichova 437, Stráž pod Ralskem, zažádala o předčasné schválení dotace na nákup 

sociálního automobilu pro Sociální služby města Mimoň. Nákup a předání automobilu se mělo 

uskutečnit v měsíci dubnu. Datum ukončení příjmu dotace je 29. června. Proto paní Svatošová 

požádala o výjimku o přidělení dotace ve výši 12.100 Kč s DPH, aby mohla uskutečnit koupi a 

následné předání již teď. Místostarostka Mgr. Kalvová, která bude zasedat v komisi pro 

přidělování dotací, souhlasí s přidělením.  

 

 

Usnesení č.: 

R-09/09/22 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost o předčasné poskytnutí dotace ve výši 12.100 Kč s DPH z Dotačního 

fondu města Ralsko, z důvodu nákupu automobilu pro Sociální služby města Mimoň 

 

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

 

 

RA - 09/09/22      Žádost o splátkový kalendář p. Náhlíková 

 

RM je předložena žádost o splátkový kalendář na nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 2021. 

Od paní Náhlíkové Magdalény, bytem Kuřívody 505/7, Ralsko. Dlužná částka na nedoplatku 

za vyúčtování činní 2.325 Kč. Z důvodu špatného zdravotního stavu a finančních problémů, 

žádá o rozložení do 4 splátek ve výši 582 Kč. Splácet by začala od měsíce května. 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/10/22 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost o splátkový kalendář na nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 2021, 

ve výši 2.326 Kč, paní Náhlíkové Magdaleně, bytem 505/7, Ralsko, kdy měsíční splátka 

by byla ve výši 582 Kč od měsíce května 

 

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

 

 

RA - 09/10/22      Žádost o splátkový kalendář p. Sedláčková 

 

RM je předložena žádost o splátkový kalendář na nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 2021. 

Od paní Sedláčkové Renaty, bytem Kuřívody 515/5, Ralsko. Dlužná částka na nedoplatku za 

vyúčtování činní 6.935 Kč. Z důvodu malého důchodu a finančních problémů, žádá o měsíční 

splátku ve výši 300 Kč. V tomto případě by dluh splácela necelé 2 roky.  

 

 

 

 



Usnesení č.: 

R-09/11/22 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost o splátkový kalendář na nedoplatek za vyúčtování služeb za rok 2021, 

ve výši 6.935 Kč, paní Sedláčkové Renatě, bytem 515/5, Ralsko, kdy měsíční splátka 

by byla ve výši 1.000 Kč od měsíce května a poslední splátka ve výši 935 Kč 

 

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

 

 

 

RA - 09/11/22      Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti je uzavírána za účelem 

budoucího umístění a provozování vodovodní přípojky k rodinnému domu v rámci stavby 

„Vodovodní přípojka k novostavbě RD na ppč. 35/2 k. ú. Ploužnice pod Ralskem. Mezi městem 

Ralsko a panem Ladislavem Kadašem je uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní, jejímž 

předmětem je prodej pozemku p. č. 35/2 k. ú. Ploužnice pod Ralskem za účelem výstavby 

rodinného domu, kdy podmínkou samotného prodeje pozemku je doručení územního 

rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu pro stavbu rodinného domu. Po realizaci a 

zamření vodovodní přípojky bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene, která bude 

spolu s GP vložena do katastru nemovitostí. 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/12/22 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. 01/2022 B mezi městem Ralsko a panem Ladislavem Kadašem, Mimoňská 288, Stráž 

pod Ralskem, jejímž předmětem je budoucí realizace vodovodní přípojky v rámci 

stavby „Vodovodní přípojka k novostavbě RD na p. p. č. 35/2 k. ú. Ploužnice pod 

Ralskem“ 

- ukládá starostovi města smlouvu podepsat (T: 31. 5. 2022) 

  

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

 

 

RA - 09/12/22      Prodloužení soc. bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny        

 

Radě města je předložen návrh na prodloužení využívání bytů, pro sociální bydlení uprchlíkům 

u Ukrajiny. Schválený Radou města ze dne 9. 3. 2022, Usnesením č.: R-05/09/22 RM.  

 

 

 

 

 



Usnesení č.: 

R-09/13/22 RM po projednání 

 

- schvaluje prodloužení využívání bytů pro uprchlíky z Ukrajiny schválené Radou města 

dne 9. 3. 2022, Usnesením č.: R-05/09/22RM do 30. 9. 2022 
 
 

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

 

 

RA - 09/13/22      Projednání CN na PD vodovodu a kanalizace Hvězdov - Ploužnice       

 

Radě města jsou předloženy dvě nabídky na vypracování projektů pro vodohospodářskou 

infrastrukturu pro městskou část Hvězdov – Ploužnice až ČOV u letiště. Dokumentace jsou 

rozděleny dle připravenosti projektů. V první fázi jsme rozdělili tuto lokalitu, protože máme 

získané stavební povolení na komunikace k novým parcelám, kde je nutné vyřídit stavební 

povolení přednostně, protože se tyto komunikace budou dělat letošní rok s hlavní komunikací 

Mimoň – Hvězdov. Dalším dílem je pak samotné připojení už stávajících objektů a vyřešení 

napojení na ČOV Sigma u letiště v Hradčanech (Ploužnice). Tato část projektu bude řešena 

společným povolením a realizována za pomoci dotačních titulů z MZE. Součástí stavby bude 

tlakové čerpání z Hvězdova na Ploužnici. Tyto nabídky vycházejí z hotové studie 

připojitelnosti, kterou zpracovala společnost Terry Technology s. r. o., a byla komunikována a 

odsouhlasena ze strany SČVK. 

 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/14/22 RM po projednání 

 

- schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektových dokumentací DSP a DPS na 

Stoky A, A1 po Š32, B po Š27, B1, C1, C2, C4 – celk. délka cca 1334 m.Vodovodní 

řady C, D, E, F – celková délka cca 932 m, v celkové hodnotě 486.000 Kč bez DPH, od 

společnosti Terry Technology s. r. o., Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, 

zastoupená jednatelkou společnosti Boženou Ruschkovou 

- ukládá starostovi podepsat Smlouvu o dílo (T: 31. 5. 2022) 

- schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektových dokumentací ,,Dopracování 

IPČ pro splaškovou kanalizaci v dodatečně zaslaném rozsahu“, v celkové hodnotě 

266.000 Kč bez DPH, od společnosti Terry Technology s. r. o., Průmyslová 1306/7, 

Hostivař, 102 00 Praha 10, zastoupená jednatelkou společnosti paní Boženou 

Ruschkovou 

- ukládá starostovi podepsat Smlouvu o dílo (T: 31. 5. 2022) 

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

 

 

 

 

 



RA - 09/14/22      Optická síť internetu Ploužnice - Hvězdov 

 

Radě města je předložena zadávací dokumentace k akci Sdělovací datové optické rozvody pro 

lokalitu Hvězdov a Ploužnici. Součástí zadávací dokumentace je územní rozhodnutí a PD celé 

akce. Akce přivádí optickou síť internetu z Mimoně do Hvězdova, přes místní část Ploužnici. 

K přivedení optické sítě internetu poslouží Smíšená cyklostezka Mimoň až Ploužnice pod 

Ralskem. Předmětem zadání je vybudování hlavní páteřní sítě, na kterou budou umístěny 

přípojky poskytovatele internetu. 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/15/22 RM po projednání 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu včetně všech příloh k akci ,,Sdělovací datové 

optické rozvody pro lokalitu Hvězdov a Ploužnici,, zpracovanou panem Janem 

Alexou, Nový Domov 175/V, 471 24 Mimoň, IČO 120 77 828 

- vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele akci ,,Sdělovací datové optické rozvody pro 

lokalitu Hvězdov a Ploužnici“ 

- ukládá společnosti SOFIS Grant s. r. o., administraci výběrového řízení na tuto akci 

- jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení došlých nabídek ve složení: Ing. Miloslav 

Tůma, p. Jan Alexa, Bc. Tomáš Hudík (náhradníci: p. Miloslav Tůma, p. František 

Procházka, Ing. Martina Dokoupilová) 

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

 

 

4. Dodatečné body programu 

 

 

5. Různé 

 

 

RA - 09/15/22      Komise pro záležitosti seniorů ze dne 22. 4. 2022   

 

RM je předložen zápis z Komise pro záležitosti seniorů (viz příloha). 

 

- bere na vědomí zápis z Komise pro záležitosti seniorů ze dne 22. 4. 2022 

 

 

RA - 09/16/22      Redakční rada ze dne 13. 4. 2022   

 

RM je předložen zápis z Redakční rady (viz příloha). 

 

- bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 13. 4. 2022 

 

 

 

 



RA - 09/17/22      Komise SPOZ ze dne 27. 4. 2022   

 

RM je předložen zápis z komise SPOZ (viz příloha). 

 

- bere na vědomí zápis z komise SPOZ ze dne 27. 4. 2022 

 

 

 

RA - 09/18/22      Zrušení VŘ traktor 

 

Radě města je předložen výsledek VŘ na ,,Nákup traktoru pro komunální použití“. 

 

 

Usnesení č.: 

R-09/16/22 RM po projednání 

 

- ruší výběrové řízení na ,,Nákup traktoru pro komunální použití“ 

- ukládá p. Františku Procházkovi a Ing. Janu Kocourkovi připravit nové podklady pro 

zahájení výběrového řízení zakázky 
 
 

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

 

 

 

RA - 09/19/22    Změnový list č. 3 – Revitalizace centra zeleně Kuřívody 

 

Radě města je předložen Změnový list č. 3 na akci Revitalizace centra zeleně v Kuřívodech. 

Jedná se o změnu technologie jezírka. K navýšení ceny nedojde, pouze se ušetří náklady.  

 

 

Usnesení č.: 

R-09/17/22 RM po projednání 

 

- schvaluje Změnový list č. 3 na akci ,,Revitalizace centra zeleně Kuřívody“ 

- ukládá starostovi města podepsat Změnový list a Dodatek ke smlouvě (T: 31. 5. 2022) 
 
 

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

 

 

6. Závěr 

 

 

Jednání 9. Rady města bylo ukončeno v 16:30 h. 

 

 

Zápis vyhotoven dne 4. 5. 2022 

 

 



Příští jednání RM se bude konat v pondělí 16. 5. 2022 od 14:30 h. 

 

 

 

 

  starosta města                                                                               místostarostka města 

Ing. Miloslav Tůma                                                                        Mgr. Šárka Kalvová 

 

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

dne 4. 5. 2022 

 

 

 

Ověřeno dne 4. 5. 2022       p.  Miloslav Tůma  

 

                                                 

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

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


