MĚSTO RALSKO

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 14. schůze Rady města Ralsko
konané dne 20. července 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. Václav Bilický, p. Petra Švarcová, p.
Miloslav Tůma
Kontrola zápisu p. Miloslav Tůma
Omluveni:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města
Kontrola bodu RA - 10/04/22 Uznání dluhu a dohoda o splácení dluhu p. Kludský
Kontrola bodu RA - 11/13/22 Výzva na nákup elektromobilu
Kontrola bodu RA - 13/03/22 Žádost o dotaci – podzemní a polopodzemní kontejnery
Kontrola bodu RA - 13/07/22 Smlouva o zřízení služebnosti – č. IV-12- 4019149/VB/001

3. Body programu:
RA - 14/01/22
RA - 14/02/22
RA - 14/03/22
RA - 14/04/22
RA - 14/05/22
RA - 14/06/22
RA - 14/07/22

Splátkový kalendář p. Vraná
Výzva na pořízení FVE
Ukončení Plánu odpadového hospodářství města Ralsko k 31. 12. 2022
Bytová komise
Jmenování člena Bytové komise
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
CN na opravu bytu č. 337/2

4. Dodatečné body programu
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5. Různé
RA - 14/08/22
RA - 14/09/22
RA - 14/10/22

Redakční rada ze dne 28. 6. 2022
Jmenování předsedy Komise prevence kriminality města Ralsko
Jmenování člena komise pro projednávání přestupků

5. Závěr
Usnesení č.:
R-14/01/22 RM po projednání
-

schvaluje doplněný program 14. schůze RM

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva
Kontrola bodu RA - 10/04/22 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)

Radě města je předložen k opětovnému projednání bod týkající se úhrady nákladů za pořízení
změny územního plánu č. 2 pana Jiřího Kludského, bytem Mařákova 276/10, 160 00 Praha 6 –
Dejvice. Dne 13. 6. přišlo vyjádření od paní Mgr. J. Řehořkové, která zastupuje pana Jiřího
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Kludského. V dopise paní advokátka uvádí, že dohoda o splátkovém kalendáři, mezi městem
Ralsko a panem Kludským, je mýlka. Pan Kludský cenu za pořízení změny územního plánu
nikdy neakceptoval, byť by měla být hrazena ve splátkách. Pan Kludský trvá na tom, že je
částka za pořízení změny č. 2 územního plánu neadekvátní, a pokud by se měl podílet na úhradě
nákladů, tak nikoli podle výměry dotčených pozemků.
Navrhujeme Radě města, projednat vzniklou situaci s právním zástupcem panem JUDr.
Oldřichem Filipem.
Usnesení č.:
R-14/02/22 RM po projednání
- ukládá OKS oslovit JUDr. Oldřicha Filipa ve věci vypořádání úhrady za pořízení
změny č. 2 územního plánu Ralsko
Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Kontrola bodu RA - 11/13/22 Výzva na nákup elektromobilu
Radě města je předložen návrh výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Pořízení elektromobilu pro sociální služby Města“. Zakázka je spolufinancovaná
Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu s názvem
„Pořízení
elektromobilu
pro
sociální
služby
Města“,
r.
č.
projektu:
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017076. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,5 mil. Kč
včetně DPH. Akce je rozpočtována. Předpokládaný termín dodání max. do 31. 10. 2023. Budou
osloveny 3 firmy a výzva bude současně uveřejněna na profilu zadavatele. Ekonomická
výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání
nabídek: 23. 6. 2022.
Usnesení č.:
R-11/16/22 RM po projednání
-

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na VZMR s názvem „Pořízení elektromobilu
pro sociální služby Města“
schvaluje text předložené výzvy k podání nabídek včetně příloh
rozhodla, že budou osloveny k předložení cenové nabídky tyto společnosti:
1.) Auto Palace, Spořilov, s. r. o., Praha, Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4,
IČO 48591149
2.) Auto Palace Brno, s. r. o., Brno, Řípská 1150/22, 627 00 Brno, IČO 44012748
3.) Auto Garage, Masarykova 4, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČO 09578498

-

a výzva bude současně umístěna na profil zadavatele
výběr dodavatele elektromobilu provede Rada města

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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Radě města je předložena 1 nabídka k hodnocení, která byla doručena do podatelny dne 14. 6.
2022 v 11:00 hodin.

Usnesení č.:
R-13/03/22 RM po projednání
-

-

rozhodla vybrat jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu (dodávky) společnost
Nelagia, s. r. o., Světova 523/1, 180 00 Praha 8, která splnila veškeré požadavky
stanovené ve výzvě k předložení cenových nabídek, celková cena činí 1 075 554,48 Kč
s DPH
pověřuje OKS, Oddělení rozvoje, MH a ŽP, dalšími administrativními úkony
vedoucími k uzavření kupní smlouvy

Hlasování: pro: 3 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 3/5)

Radě
města
je
předložena
žádost
o
změnu
projektu
registrační
číslo:
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017076. Odůvodnění ŽoZ: v rámci projektu bylo počítáno s lhůtou na
dodávku cca 9 měsíců za předpokladu, že bude PA vydán 2/2022, podpis smlouvy 5/2022 s termínem
ukončení projektu do 31. 1. 2023. V rámci přípravy zadávací dokumentace k veřejné zakázce na
pořízení dodávky automobilu byl realizován průzkum aktuální situace na trhu. V rámci průzkumu bylo
zjištěno, že s ohledem na aktuální situaci na trhu dodavatelé vozidel prodlužují lhůty pro dodání, kdy
reálný termín je 15-18 měsíců od objednávky. S ohledem na to, že byl posunut plánovaný
harmonogram o 2 měsíce (vydání PA a navazující kroky) a zároveň je potřeba umožnit dodavatelům
naplnit reálné dodací lhůty dle aktuální situace na trhu, žádáme o aktualizaci termínů projektu. Výzva
č. 101 IROP stanovuje nejzazší datum ukončení realizace projektu do 31. 12. 2023. Tímto žádáme o
změnu termínu ukončení realizace projektu z 31. 1. 2021 na 31. 12. 2023.

Usnesení č.:
R-14/03/22 RM po projednání
-

schvaluje podat žádost o změnu projektu č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017076 na projekt:
Pořízení elektromobilu pro sociální služby Města, jejímž předmětem je změna termínu
ukončení realizace projektu z 31. 1. 2023 na 31. 12. 2023

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Kontrola bodu RA - 13/03/22 Žádost o dotaci – podzemní a polopodzemní kontejnery
Mezi městem Ralsko a společností Sofis Grant, s. r. o., byla uzavřena Smlouva o dodávce
služeb, jejímž předmětem bylo zajištění služeb souvisejících se zpracováním žádosti o finanční
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podporu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika na projekt „Podzemní kontejnery Ploužnice, Kuřivody,
polopodzemní Hvězdov a Hradčany“, v rámci plánované výzvy č. 150 (dále také „Žádost“
nebo „projekt“). Služby zahrnovaly následující činnosti:
- zpracování formuláře žádosti v elektronickém prostředí,
- zpracování Finančně ekonomické analýzy, (nebo jejího ekvivalentu v rámci formuláře
žádosti)
- zpracování Studie proveditelnosti, nebo jejího ekvivalentu v rámci formuláře žádosti)
- zajištění koordinace a kompletace povinných příloh k žádosti,
- konzultace a koordinace se zainteresovanými stranami,
- kompletace odevzdání/předložení žádosti v požadovaném počtu paré,
- příprava a realizace projektu pro vydání RoPD,
- vypořádání případných připomínek Státního fondu životního prostředí ČR
Celková cena dle smlouvy činila: 133.100 Kč včetně DPH. Z důvodu nedostatku finančních
prostředků Fondu nebylo nakonec možné žádosti o dotaci na tyto typy projektů podávat.
Dle zaslaného dopisu společnosti Sofis Grant, s. r. o., bude na přelomu srpna/září roku 2022
vyhlášen dotační titul z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, ze kterého bude
možné čerpat finanční prostředky na realizaci podzemních/polopodzemních kontejnerů
v lokalitách sídliště Kuřívody, sídliště Ploužnice, Hvězdov a Hradčany. Výše dotace: 85 %
z celkových způsobilých výdajů.
Náklady na realizaci akce (rozpočet ze 3. 4. 2020) činí včetně DPH:
1.) Kuřívody (sídliště): 1,201.043 Kč
2.) Ploužnice (sídliště): 1,099.911 Kč
3.) Hvězdov: 585.640 Kč
4.) Hradčany: 616.262 Kč
Celkem: 3,502.856 Kč
Usnesení č.:
R-13/07/22 RM po projednání
-

-

schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Podzemní kontejnery Ploužnice,
Kuřívody, polopodzemní Hvězdov a Hradčany“ z dotačního titulu – Operační
program Životní prostředí 2021 – 2027
ukládá Oddělení rozvoje, MH a ŽP zajistit úpravu Smlouvy o dodávce služeb se
společností Sofis Grant, s. r. o., na aktuálně vyhlášený dotační titul a upravenou
smlouvu/dodatek ke Smlouvě předložit radě města ke schválení

Hlasování: pro: 3 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 3/5)

5

Společnost Sofis Grant, s.r.o. zaslala dodatek č. 1 ke smlouvě z 23.3.2022 na zpracování žádosti
o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 na projekt
Podzemních kontejnerů v Ralsku.
Usnesení č.:
R-14/04/22 RM po projednání
-

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování žádosti o finanční podporu ze dne
23. 3. 2022 se společností Sofis Grant, s. r. o.

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Kontrola bodu RA - 13/07/22 Smlouva o zřízení služebnosti – č. IV-12- 4019149/VB/001
Radě města je předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-124019149/VB/001. Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána za účelem umístění zařízení
distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, přípojková skříň v pilíři, rozpojovací skříň,
v rámci stavby CL-Kuřívody, p. č. 280 x, lokalita 14 RD – kN. Věcným břemenem budou
zatíženy pozemky ve vlastnictví města ppč. 280/3, 280/9, 280/13, 280/14, 280/16, 280/17,
280/18, 280/20 a 297/1 k. ú. Kuřívody. Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 4711899/2020. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, dle skutečných rozměrů pozemků, smluvní výše
náhrady činí 8.424 Kč bez DPH, 10.193 Kč vč. DPH.

Usnesení č.:
R-13/11/22 RM po projednání
-

schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-124019149/VB/001 mezi městem Ralsko a společností ČEZ Distribuce, a. s. (zastupuje na
základě plné moci: OMEXOM GA Energo, s. r. o., Na Střílně 1929/8, Plzeň – Bolevec,
IČO 49196812, jejímž předmětem je umístění zařízení distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení NN, přípojková skříň v pilíři, rozpojovací skříň, v rámci stavby CLKuřívody, p. č. 280 x, lokalita 14 RD - kN

Hlasování: pro: 4 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Z důvodu odprodeje pozemku p. č. 280/17 k. ú. Kuřívody (vkladové řízení bylo ukončeno ke
dni 19. 7. 2022) je nutné ze smlouvy vyjmout tento pozemek a schválit upravené znění smlouvy.
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Usnesení č.:
R-14/05/22 RM po projednání
-

schvaluje uzavřít upravenou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV12-4019149/VB/001 mezi městem Ralsko a společností ČEZ Distribuce, a. s. (zastupuje
na základě plné moci: OMEXOM GA Energo, s. r. o., Na Střílně 1929/8, Plzeň –
Bolevec, IČO 49196812), jejímž předmětem je umístění zařízení distribuční soustavy –
zemní kabelové vedení NN, přípojková skříň v pilíři, rozpojovací skříň, v rámci stavby
CL-Kuřívody, p. č. 280 x, lokalita 14 RD - kN

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

3. Body programu
RA - 14/01/22

Splátkový kalendář p. Vraná

RM je předložena žádost o splátkový kalendář za vyúčtování služeb za rok 2021. Od paní
Moniky Vrané, bytem Kuřívody 503/19, Ralsko. Paní Vraná dluží na vyúčtování služeb částku
11.535 Kč. Požaduje splátky ve výši 1.500 Kč měsíčně. V tomto případě, by byla doba splácení
8 měsíců. Tudíž až do roku 2023.

Usnesení č.:
R-14/06/22 RM po projednání
-

schvaluje žádost o splátkový kalendář na vyúčtování služeb za rok 2021, paní Monice
Vrané, bytem Kuřívody 503/19 ve výši 11.535 Kč, v měsíčních splátkách 1.500 Kč
měsíčně od července 2022

Hlasování: pro: 5 proti: 0
RA - 14/02/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Výzva na pořízení FVE

Zřizování fotovoltaických elektráren (FVE) má potenciál významně přispět ke snižování
uhlíkové stopy města. Cílem fotovoltaických elektráren je snížení skleníkových plynů,
modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Dalším cílem
obnovitelných zdrojů je chránit, zachovávat a posilovat přírodu. Chránit zdraví a blahobyt
občanů před environmentálními riziky a dopady. Předmětem projektu může být instalace FVE
na veřejné (nekomerční) budovy (do 1MVp-Jednotka výkonu solárního panelu v bodě
maximálního výkonu za standardních podmínek) např. škola, školka, úřad, MIC apod., přístřešky
např. pro automobily, stavební techniku apod.
Výše podpory je max. 75 % celkových způsobilých nákladů. Projekt je financován
z prostředků státního fondu životního prostředí – modernizačního fondu.
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Usnesení č.:
R-14/07/22 RM po projednání
-

-

schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení fotovoltaických elektráren (FVE) na
veřejné budovy (např. škola, školka, MIC, úřad apod.) včetně přístřešků (např. pro
auta, stavební techniku apod.)
ukládá OKS oslovit společnost Avajo Advisory k předložení nabídky na zpracování
žádosti o dotaci v časovém rozmezí 17. 8. 2022 - 15. 3. 2023

Hlasování: pro: 5 proti: 0
RA - 14/03/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Ukončení Plánu odpadového hospodářství města Ralsko k 31. 12. 2022

V roce 2016 byl na základě platné legislativy (zákona o odpadech) zpracován Plán odpadového
hospodářství města Ralsko pro období 2017 - 2026. Plán odpadového hospodářství musí být
každý rok vyhodnocován. Městu Ralsku vznikla tato povinnost především z důvodu provádění
demoličních prací, kdy významně stoupla produkce směsných stavebních a demoličních
odpadů (povinnost zpracovat POH při produkci větší než 1000 t /ostatních odpadů/rok). Jednalo
se tedy o mimořádné jednorázové akce, v důsledku kterých muselo město splnit zákonnou
povinnost vypracovat plán. Na základě platné odpadové legislativy od 1. 1. 2021 již obec nemá
povinnost tento plán zpracovávat. Krajským úřadem Libereckého kraje, Odbor životního
prostředí, bylo tedy doporučeno Plán odpadového hospodářství města Ralsko ukončit k 31. 12.
2022 a vyhodnocení již dále neprovádět. S novou odpadovou legislativou městu vznikla a
vznikne povinnost zpracovávat další povinné výkazy a hlášení.

Usnesení č.:
R-14/08/22 RM po projednání
-

schvaluje ukončit platnost Plánu odpadového hospodářství města Ralsko pro období
2017 - 2026 k 31. 12. 2022

Hlasování: pro: 5 proti: 0
RA - 14/04/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Bytová komise

Dne 14. 7. 2022 se konalo 7. 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-14/09/22 RM po projednání
- bere na vědomí zápis ze 7. jednání Bytové komise v roce 2022
- schvaluje zařadit nové žádosti o přidělení bytu do pořadníku dle návrhu BK
8

-

-

-

-

-

-

-

Kuřívody 2+1 (p. Hovadová Michaela)
Ploužnice 1+1 (p. Patková Hana)
Ploužnice 2+1 (p. Zupková Nikola)
neschvaluje zařadit nové žádosti o přidělení bytu do pořadníku dle návrhu BK
Kuřívody 1+1 (p. Bily Pavel)
Ploužnice 2+1 (p. Šimkovičová Maria)
schvaluje přidělení bytu 1+1 v Ploužnici 352/3 žadateli z pořadníku panu Milanu
Herákovi
schvaluje přidělení bytu 1+1 v Ploužnici 350/6 žadateli z pořadníku paní Dagmaře
Muczek
schvaluje přidělení bytu 1+1 v Ploužnici 352/12 žadateli z pořadníku panu Kateřině
Piskáčkové
schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Pavlu Maškovi, bytem 506/17 Kuřívody
na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023
schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Michalu Vaníkovi, bytem 510/9 v
Kuřívodech na dobu určitou o 6 měsíců (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2022 do 31.
1. 2023
schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Sergeji Paturovi, bytem 511/9
v Kuřívodech na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2022 do 31. 7.
2023
schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Jaroslavu Jandlovi, bytem 512/5
v Kuřívodech na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2022 do 31. 7.
2023
schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Tomáši Lundákovi, bytem 515/11 v
Kuřívodech na dobu určitou o 6 měsíců (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2022 do 31.
1 .2023
schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu panu Ladislavu Musilovi, bytem 333/6
v Ploužnici na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2022 do 31. 7.
2023
schvaluje prodloužit Nájemní smlouvu paní Františce Horváthové, bytem 350/9
v Ploužnici na dobu určitou o 1 rok (platební období 1 měsíc) od 1. 8. 2022 do 31. 7.
2023

Hlasování: pro: 5 proti: 0
RA - 14/05/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Jmenování člena Bytové komise

Vzhledem k tomu, že členka Bytové komise paní Viera Šveňhová ukončila svoji činnost, je
nutno jmenovat do konce volebního období nového člena.
Usnesení č.:
R-14/10/22 RM po projednání
- jmenuje členkou bytové komise paní Jaroslavu Ondrejkovou
Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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RA - 14/06/22

Smlouva o smlouvě budoucí 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 kabelové vedení
NN. Rozsah stavby je vyznačen v přiloženém situačním zákresu. Stavbou bude dotčen pozemek
p. č. 161/1 a 161/13 k. ú. Ploužnice pod Ralskem ve vlastnictví města. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí 10 bm. 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-14/11/22 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: ELPRO –
DELICIA, a. s., Strakonická 174, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČO 61672637), jejímž
předmětem je realizace stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení
NN na pozemcích města p. č. 161/1 a 161/13 k. ú. Ploužnice pod Ralskem
ukládá starostovi města Smlouvu podepsat (T: 5. 8. 2022)

Hlasování: pro: 5 proti: 0

RA - 14/07/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

CN na opravu bytu č. 337/2

RM je předložena cenová nabídka na opravu bytové jednotky o velikosti 2+1, čp. 337/2 na
Ploužnici od firmy HITO s. r. o., Partyzánská 1165, 470 01 Česká Lípa, IČO 60277289 za
celkovou cenu 151. 865,30 Kč (viz příloha) a cenová nabídka od firmy Klára Kallaiová,
Ploužnice 326, 471 24 Ralsko, IČO 05891833 za celkovou cenu 139. 982,55 Kč (viz příloha).
Byt byl převzat úředně, předchozí nájemce p. Andrej Harang byt opustil a řádné předání
neproběhlo. Stáří vybavovacích prvků v bytě je 21 let, drobné opravy na náklady města
provedené v roce 2015 (výměna baterie, domácí telefon).

Usnesení č.:
R-14/12/22 RM po projednání
-

schvaluje cenovou nabídku na opravu bytové jednotky 337/2 na Ploužnici v celkové
výši 139.982,55 Kč, od Klára Kallaiová, Ploužnice 326, 471 24 Ralsko, IČO 05891833
pověřuje starostu města podpisem objednávky

Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)
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4. Dodatečné body programu
5. Různé
RA - 14/08/22

Redakční rada ze dne 28. 6. 2022

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

bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 28. 6. 2022

RA - 14/09/22

Jmenování předsedy Komise prevence kriminality města Ralsko

V souvislosti s ukončením činnosti pana Jaromíra Šveňhy, je nutné jmenovat nového předsedu
komise Prevence kriminality.
Usnesení č.:
R-14/13/22 RM po projednání
- jmenuje předsedu Komise prevence kriminality města Ralsko pana Františka
Procházku ml.
Hlasování: pro: 5 proti: 0

RA - 14/10/22

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Jmenování člena komise pro projednávání přestupků

V souvislosti s ukončením činnosti pana Nesvadby, je nutné jmenovat nového člena komise pro
projednávání přestupků.
Usnesení č.:
R-14/14/22 RM po projednání
- odvolává z komise pro projednávání přestupků pana Reného Nesvadbu ke dni 20. 7.
2022
- jmenuje paní Kateřinu Petákovou, nar. 27. 2. 1975, bytem Zoubkova 2160, 740 01
Česká Lípa členem komise pro projednávání přestupků od 20. 7. 2022
Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

6. Závěr
Jednání 14. Rady města bylo ukončeno v 15:22 h.
Zápis vyhotoven dne 20. 7. 2022
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Příští jednání RM se bude konat ve středu 10. 8. 2022 od 14:30 h.

starosta města
Ing. Miloslav Tůma
……v. r...…..……….
dne 20. 7. 2022

Ověřeno dne 20. 7. 2022

místostarostka města
Mgr. Šárka Kalvová
……………v. r.………

p. Miloslav Tůma
….........v. r...........................

12

