MĚSTO RALSKO

ZÁPIS A USNESENÍ
z 10. schůze Rady města Ralsko
konané dne 18. 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. Václav Bilický, p. Petra Švarcová
Kontrola zápisu p. Václav Bilický
Omluvena: Mgr. Šárka Kalvová, p. Miloslav Tůma st.
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města
Kontrola bodu RA - 14/04/21
Kontrola bodu RA - 07/04/22

Žádost na opravu části oplocení Sběrný dvůr
Žádost p. Skučka o pronájem části pozemku

3. Body programu:
RA - 10/01/22
RA - 10/02/22
RA - 10/03/22
RA - 10/04/22
RA - 10/05/22
RA - 10/06/22
RA - 10/07/22
RA - 10/08/22
RA - 10/09/22
RA - 10/10/22
RA - 10/11/22
RA - 10/12/22
RA - 10/13/22
RA - 10/14/22

Ceník Recovera
Přijetí dotace – LK – 4.1 Volnočasové aktivity
Cyklistický závod
Uznání dluhu a dohoda o splácení dluhu p. Kludský
Smlouva o zajištění dopravní infrastruktury
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Bytová komise ze dne 12. 5. 2022
Pronájem nebytových prostor KD p. Kallaiová
Pronájem nebytových prostor KD p. Raibr
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohody o umístění stavby
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 05/2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Schválení účetní závěrky ZŚ a MŠ T. Ježka
Žádost o pronájem pozemku pro stavbu cirkusového stanu

4. Dodatečné body programu:
5. Různé
6. Závěr
Usnesení č.:
R-10/01/22 RM po projednání
-

schvaluje program 9. schůze RM

Hlasování: pro: 3 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 3/5)

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).
Usnesení č.:
R-10/02/22 RM po projednání
-

schvaluje zveřejnit záměr pronájmu na ÚD

Hlasování: pro: 3 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 3/5)

3. Body programu
dostavil se p. Miloslav Tůma 14:50 h
RA - 10/01/22

Ceník Recovera

Z důvodu výkyvů cen PHM je Radě města předložen společností Recovera Využití zdrojů, a.
s. (dříve SUEZ) aktualizovaný ceník (zhotovitel je oprávněn navyšovat ceny dopravy
jednostranně dle aktuální situace na trhu). Podepsaný ceník se stane dodatkem Smlouvy o
předání a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího zpracování č. 2018/09. Jedná se o přechodné
období. V případě, že do 31. 12. 2022 nedojde k poklesu průměrné ceny nafty dle ČSÚ na výše
uvedenou hranici, doručí zhotovitel objednateli buď nový písemný Dodatek ke smlouvě, anebo
novou Smlouvu k jednání a uzavření, v nichž budou uvedeny nové cenové podmínky
v závislosti na vývoji cen PHM. Společnost Recovera Využití zdrojů, a. s. zajišťuje pro město
Ralsko likvidaci odpadů a odpadních vod z odlučovačů ropných látek. Výjimečně zajišťuje
likvidaci nebezpečných odpadů (např. azbest apod.).

Usnesení č.:
R-10/03/22 RM po projednání
-

schvaluje uzavřít dočasný návrh na změnu Smlouvy o předání a převzetí odpadů za
účelem jejich dalšího zpracování č. 2018/09 z důvodu výkyvů cen PHM
ukládá starostovi města dočasný návrh ke Smlouvě podepsat

Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 10/02/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Přijetí dotace – LK – 4.1 Volnočasové aktivity

Cílem projektu je trávit volný čas formou zájmových kroužků a kulturních akcí. Rozvíjet
aktivity dětí a mládeže, podpořit jejich nápady se zaměřením na myšlení, ruční a výtvarné
práce, sportovní aktivity a výpočetní techniku. V rámci projektu budou obnoveny kostýmy pro
lepší prezentaci tanečního kroužku, dále bude zakoupen disk na zrychlení PC a balíčky Office.
Dále bude z projektu financován běžný nákup materiálu a služeb na kulturní akce, kroužky a
mzdové náklady lektorů, za vedení pravidelných zájmových kroužků. Celkové předpokládané
způsobilé výdaje projektu činí 124.800 Kč.
Usnesení č.:
R-10/04/22 RM po projednání
- schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.1 Podpora

volnočasových aktivit 2022 na projekt „Volnočasové aktivity v Ralsku“ ve výši 40.000
Kč
- ukládá starostovi podepsat Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež, program č.: 4.1 Program

volnočasových aktivit, č. OLP/678/2022 na projekt „Aktivní využití volného času
v Ralsku“ (T: 31. 5. 2022)
Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 10/03/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Cyklistický závod

RM je předložena žádost od pana Lukáše Gamby o povolení trasy závodu, která povede přes
část města Ralsko. Jedná se o 12. ročník cyklistického závodu 50 PODRALSKO, pořádaného
v Osečné dne 12. 6. 2022. Na trase bude pořadatelská a záchranná služba se sanitkou.
Usnesení č.:
R-10/05/22 RM po projednání
-

schvaluje žádost o povolení trasy závodu, která povede přes část města Ralsko, pro 12.
ročník cyklistického závodu 50 PODRALSKO, pořádaného v Osečné dne 12. 6. 2022

Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 10/04/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Uznání dluhu a dohoda o splácení dluhu p. Kludský

Tento bod byl již projednáván v Zastupitelstvu města Ralsko pod usnesením č. Z-05/18/21 a
následně v Radě města Ralsko pod usnesením č. R-09/05/22. Nyní je RMR předložen návrh
uznání dluhu a dohody o splácení dluhu pro pana Jiřího Kludského, bytem Mařákova 2749/10,
160 00 Praha 6 – Dejvice za poměrnou část nákladů spojených s pořízením změny č. 2
Územního plánu Ralsko ve výši 204.986 Kč; v měsíčních splátkách ve výši 10.000 Kč, počínaje
měsícem červencem 2022 vždy do 30. dne v měsíci, až do úplného zaplacení včetně poslední
splátky ve výši 4.986 Kč. Změna č. 2 ÚP Ralsko nabyla účinnosti v březnu 2021. Z celkem 14
návrhů ve změně, byla významnou změnou i změna p. Kludského, jedná se o pozemky v k. ú.
Horní Krupá, p. p. č. 69/6 a 69/3 – plochy OS.2.30.60.

Usnesení č.:
R-10/06/22 RM po projednání
- schvaluje návrh uznání dluhu a Dohody o splácení dluhu pro pana Jiřího Kludského,

bytem Mařákova 2749/10, 160 00 Praha 6 – Dejvice za poměrnou část nákladů
spojených s pořízením změny č. 2 Územního plánu Ralsko ve výši 204.986 Kč;
v měsíčních splátkách ve výši 10.000 Kč, počínaje měsícem červencem 2022 vždy do
30. dne v měsíci, až do úplného zaplacení včetně poslední splátky ve výši 4.986 Kč
- ukládá starostovi podepsat a zaslat Dohodu o splácení dluhu panu Jiřímu Kludskému,
bytem Mařákova 2749/10, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

RA - 10/05/22

Smlouva o zajištění dopravní infrastruktury

Radě města je předložena k projednání Smlouva o zajištění dopravní infrastruktury, která bude
uzavřena mezi městem Ralsko a panem Jaroslavem Vančatem. 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 panem Jaroslavem Vančatem byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní, jejímž
předmětem je prodej pozemku p. č. 280/15 k. ú. Kuřívody, za účelem výstavby rodinného domu
(lokalita za kulturním domem).
Usnesení č.:
R-10/07/22 RM po projednání
-

schvaluje uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti mezi městem Ralsko a
panem Jaroslavem Vančatem, Votočkova 400/10, 460 07 Liberec

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 10/06/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB

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. 142/7 k. ú. Ploužnice pod Ralskem. Mezi
městem Ralsko a Ing. Anežkou Komárkovou je uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní,
jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 142/7 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
zaměření vodovodní přípojky bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene, která bude
spolu s GP vložena do katastru nemovitostí.

Usnesení č.:
R-10/08/22 RM po projednání
-

-

schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. 02/2022 B mezi městem Ralsko a Ing. Anežkou Komárkovou, Ralská 649, Mimoň,
jejímž předmětem je budoucí realizace vodovodní přípojky v rámci stavby „Vodovodní
přípojka k novostavbě RD na p. p. č. 142/7 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 - 10/07/22

Bytová komise ze dne 12. 5. 2022

Dne 12. 5. 2022 se konalo 5. 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-10/09/22 RM po projednání
- bere na vědomí zápis z 5. jednání Bytové komise v roce 2022
- schvaluje zařadit nové žádosti o přidělení bytu do pořadníku dle návrhu BK
Ploužnice 1+1 (p. Piskáčková Kateřina)
Ploužnice 2+1 (p. Tita Miloš)
- neschvaluje zařadit nové žádosti o přidělení bytu do pořadníku dle návrhu BK
Kuřívody 1+1 (p. Tomášová Irma)
- schvaluje přidělení bytu 2+1 v Kuřívodech 506/15 žadateli z pořadníku panu Miroslavu
Faltusovi
- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Jaroslavu Kubálkovi, bytem 508/4 na dobu
určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023
- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu paní Vandě Česákové, bytem 513/5 na dobu
určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023
- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Martinu Vítkovi, bytem 514/3 na dobu
určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023
- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu paní Lence Cziczuové, bytem 337/8 na dobu
určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023
- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Petru Buriánkovi, bytem 350/10 na dobu
určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023
- schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Radomíru Chrobokovi, bytem 352/16 na
dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023
- schvaluje zařadit žádost paní Barbory Tomiškové o byt 1+1 v Kuřívodech do pořadníku
- schvaluje zařadit žádost pana Jakuba Humpoly o výměnu bytu o velikosti 2+1 v
Kuřívodech do pořadníku
Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 10/08/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Pronájem nebytových prostor KD p. Kallaiová

RM je předložena ke schválení žádost o pronájem nebytových prostor v Kulturním domě
v Kuřívodech za účelem skladovacích prostor materiálu a nářadí a návrh Smlouvy o nájmu
nebytových prostor. Jedná se o místnost pod promítací místnosti (dříve zázemí
vzduchotechniky) boční vstup do KD v Ralsku - Kuřívodech čp. 500 o celkové výměře 56 m2.
Návrh na výši ročního nájemného je 100 Kč za 1 m2, tj. 5.600 Kč ročně. Při stanovené době
nájmu 7 měsíců uhradí paní Klára Kallaiová 3.267 Kč. V ceně nájemného je zahrnuta úhrada
za využití elektřiny pro svícení. Prostory jsou bez možnosti dodávky vody a vytápění.

Usnesení č.:
R-10/10/22 RM po projednání
-

-

schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor, místnost pod promítací místnosti
(dříve zázemí vzduchotechniky) v Kulturním domě v Kuřívodech o celkové výměře 56
m2 v Ralsku – Kuřívodech čp. 500, a to na dobu určitou od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022,
s paní Klárou Kallaiovou. Výše nájemného za uvedenou dobu činí 3.267 Kč a bude
uhrazeno při podpisu Nájemní smlouvy. V ceně nájemného je zahrnuta úhrada za
využití elektřiny pro svícení.
ukládá starostovi města Nájemní smlouvu podepsat

Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 10/09/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Pronájem nebytových prostor KD p. Raibr

RM je předložena ke schválení žádost o pronájem nebytových prostor v Kulturním domě
v Kuřívodech za účelem skladovacích prostor materiálu a nářadí a návrh Smlouvy o nájmu
nebytových prostor. Jedná se o místnost pod promítací místnosti (dříve technické zázemí –
topné rozvody) boční vstup do KD v Ralsku - Kuřívodech čp. 500 o celkové výměře 10,5 m2.
Návrh na výší ročního nájemného je 100 Kč za 1 m2, tj. 1.050 Kč ročně. Při stanovené době
nájmu 7 měsíců uhradí pan Roman Raibr 613 Kč. V ceně nájemného je zahrnuta úhrada za
využití elektřiny pro svícení. Prostory jsou bez možnosti dodávky vody a vytápění.
Usnesení č.:
R-10/11/22 RM po projednání
-

-

schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor, místnost pod promítací místnosti
(dříve technické zázemí) v Kulturním domě v Kuřívodech, o celkové výměře 10,5 m2 v
Ralsku – Kuřívodech čp. 500, a to na dobu určitou od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022,
s panem Romanem Raibrem. Výše nájemného za uvedenou dobu činí 613 Kč a bude
uhrazeno při podpisu Nájemní smlouvy. V ceně nájemného je zahrnuta úhrada za
využití elektřiny pro svícení.
ukládá starostovi města Nájemní smlouvu podepsat

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 10/10/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohody o umístění stavby

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby je
uzavírána za účelem realizace stavby zemního kabelového vedení NN. Rozsah stavby je
vyznačen v přiloženém situačním zákresu. Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 426/3 k. ú.
Ploužnice pod Ralskem ve vlastnictví města. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 27
bm. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Na základě vlastní Smlouvy o zřízení věcného břemene
bude městu Ralsko uhrazena jednorázová náhrada ve výši 3.900 Kč bez DPH.

Usnesení č.:
R-10/12/22 RM po projednání
-

-

schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o
umístění stavby mezi městem Ralsko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly (zastupuje na základě plné moci společnost ELPRO
– DELICIA, a. s., Strakonická 174, 26 01 Příbram V – Zdaboř), jejímž předmětem je
realizace stavby – zemní kabelové vedení NN
ukládá starostovi města Smlouvu podepsat (T: 31. 5. 2022)

Hlasování: pro: 4 proti: 0
RA - 10/11/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 05/2022

Radě města je předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 05/2022.
Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána za účelem umístění, výměny, údržby,
modernizace, oprav a provozování kabelového vedení sloužícího k přenosu elektrické energie,
včetně jeho příslušenství na pozemcích města p. č. 272/5, 273, 280/1, 337 a 338 ostatní plocha
k. ú. Kuřívody. Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 513-26/2022. Věcné břemeno
bude zřízeno k pozemku p. č. 272/6 ostatní plocha k. ú. Kuřívody, který odkoupila od města
společnost STROJSERVIS Praha, s. r. o. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, dle skutečných
rozměrů pozemků, smluvní výše náhrady činí 29.970 Kč bez DPH, 36.264 Kč vč. DPH.
Usnesení č.:
R-10/13/22 RM po projednání
-

-

schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 05/2022 mezi
městem Ralsko a společností STROJSERVIS Praha, s. r. o., Náchodská 30, 193 00
Praha – 9, Horní Počernice, jejímž předmětem je právo k umístění, výměně, údržbě,
modernizaci, oprav a provozování kabelového vedení sloužícího k přenosu elektrické
energie, včetně jeho příslušenství na pozemcích města p. č. 272/5, 273, 280/1, 337 a 338
ostatní plocha k. ú. Kuřívody v rozsahu GP č. 513-26/2022
ukládá starostovi města Smlouvu podle bodu I uzavřít (T: 31. 5. 2022)

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 10/12/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby je
uzavírána za účelem realizace stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabel NN,
pojistková skříň na stávajícím sloupu. Rozsah stavby je vyznačen v přiloženém situačním
zákresu. Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 413/1 (místní komunikace) a pozemek p. č. 411/6
k. ú. Ploužnice pod Ralskem ve vlastnictví města. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí

14 bm. Ve věci zvláštního užívání místní komunikace na ppč. 413/1 ostatní plocha k. ú.
Ploužnice pod Ralskem bude vydáno správní rozhodnutí. Věcné břemeno se zřizuje úplatně.
Na základě vlastní Smlouvy o zřízení věcného břemene bude městu Ralsku uhrazena
jednorázová náhrada ve výši 2.000 Kč bez DPH.

Usnesení č.:
R-10/14/22 RM po projednání
-

-

schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby mezi městem Ralsko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly (zastupuje na základě plné moci společnost INEL
– Technik, s. r. o., IČO 25249649), jejímž předmětem je realizace stavby zařízení
distribuční soustavy – zemní kabel NN, pojistková skříň na stávajícím sloupu
ukládá starostovi města Smlouvu podepsat (T: 30. 6. 2022)

Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 10/13/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Schválení účetní závěrky ZŚ a MŠ T. Ježka

RM je předložena Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T. Ježka Kuřívody, Ralsko
(viz příloha).

Usnesení č.:
R-10/15/22 RM po projednání
- schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, Účetní závěrku ZŠ a MŠ Kuřívody Ralsko, IČO 727 42 607, za
období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, sestavenou k rozvahovému dni, tj. 31. 12. 2021
- souhlasí s celoročním hospodařením příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ralsko za rok
2021 se ziskem 275 172,08 Kč
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku školy za rok 2021 se ziskem
275.172,08 Kč, jenž bude převeden do rezervního fondu
Hlasování: pro: 4 proti: 0

RA - 10/14/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Žádost o pronájem pozemku pro stavbu cirkusového stanu

RM je předložena žádost od pana Tomáše Havelky na pronájem pozemku za účelem stavby
malého cirkusového stanu pro artistické vystoupení bez zvířat. V termínu 1. 6. 2022 na celý
den (viz příloha).

Usnesení č.:
R-10/16/22 RM po projednání
- schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Kuřívody, č. p. 130, panu Tomáši Havelkovi za
účelem stavby malého cirkusového stanu pro artistické vystoupení bez zvířat, v termínu
1. 6. 2022, za výši pronájmu 3.500 Kč
- platba za pronájem bude uhrazena nejpozději 4 pracovní dny před konáním akce
bankovním převodem nebo hotově na pokladně na MěÚ Ralsko
- organizátor akce si zajistí vlastní nakládání s odpady (není možné využít systém obce
s nakládání odpady)
- organizátor zajistí chemické WC
- do 5 dnů od ukončení akce, vyzve zástupce města k protokolárnímu převzetí pozemku
Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

4. Dodatečné body programu
5. Různé
6. Závěr
Jednání 10. Rady města bylo ukončeno v 15:30 h.
Zápis vyhotoven dne 18. 5. 2022
Příští jednání RM se bude konat ve středu 1. 6. 2022 od 14:30 h.

starosta města
Ing. Miloslav Tůma
………v. r..…..……….
dne 18. 5. 2022

Ověřeno dne 18. 5. 2022

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

p. Václav Bilický
…............v. r........................

