
MĚSTO RALSKO 

  
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
z 18. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 3. října 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. Miloslav Tůma,           

p. Petra Švarcová 

 

Kontrola zápisu p. Petra Švarcová 

 

Omluveni:   

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 

 

Kontrola bodu RA - 15/09/22 Žádost o pronájem pozemků – p. Lundák 

Kontrola bodu RA - 15/11/22 Dopravní značení Hradčany           

 

3. Body programu: 

 

RA - 18/01/22     Rozpočtové opatření č. 3    

RA - 18/02/22     Dotační fond – kultura     

RA - 18/03/22     Smlouva o zřízení služebnosti - INEL     

RA - 18/04/22     Smlouva o zřízení služebnosti – INEL 1           

 

 

4. Dodatečné body programu 

5. Různé 

RA - 18/05/22      Redakční rada ze dne 22. 9. 2022  

RA - 18/06/22      Komise Prevence kriminality ze dne 22. 9. 2022    

RA - 18/07/22      Sportovní komise 22. 9. 2022 

 

 



6. Závěr 

 

Usnesení č.: 

R-18/01/22 RM po projednání 

 

- schvaluje program 18. schůze RM  

 

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

 

         2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva 

 

RA - 15/09/22          Žádost o pronájem pozemků – p. Lundák 

 

Radě města je předložena k projednání žádost pana Jaroslava Lundáka, Hradčany 440, Ralsko 

o pronájem části pozemku p. č. 697/1 ostatní plocha k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o výměře cca 

700 m2 za účelem podnikatelské činnosti - provozování kiosku a posezení. 

 

z důvodu nedoložení souhlasu bude bod vyřazen ze sledování 

 

RA - 15/11/22         Dopravní značení Hradčany           

 

Radě města je předložen výsledek povolení dopravního značení v městské části Hradčany. 

 

- ponecháno ve sledování a předložit k vyjádření do Dopravní komise města Ralsko 

 

 

3. Body programu 

 

 

RA - 18/01/22     Rozpočtové opatření č. 3    

 

Přílohou je rozpočtové opatření s odůvodněním změn rozpočtovaných položek. 

Rozpočtové opatření č. 3 bylo zpracováno z důvodu dotačního titulu Volby do zastupitelstev 

obcí 2022. Rozpočtová změna č. 3 je bez dofinancování. 

 

 

Usnesení č.: 

R-18/02/22 RM po projednání 

  

- schvaluje rozpočtové opatření č. 3 kdy na straně příjmů je po změně navýšení o 116.000 

Kč a na straně výdajů je po změně navýšení o 116.000 Kč 

- ukládá OKS zveřejnění rozpočtového opatření č. 3 na svých internetových stránkách 

do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn 

v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, tímto 

způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového rozpočtového opatření 

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



RA - 18/02/22     Dotační fond – kultura     

 

RM je předložena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města 

Ralsko na rok 2022, na podporu tělovýchovy a sportu, kulturních a zájmových činností, obnovu 

kulturních památek a podpora sociální a zdravotní. Podpora činnosti zařízení poskytujících péči 

o zvířata v nouzi, zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat. 

 

Usnesení č.: 

R-18/03/22 RM po projednání 

  

- schvaluje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města 

Ralsko č. 2 na rok 2022, na podporu tělovýchovy a sportu, kulturních a zájmových 

činností, obnovu kulturních památek a podpora sociální a zdravotní, podpora činnosti 

zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, zajišťování záchranných programů pro 

ohrožené druhy zvířat 

 

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

 

 

RA - 18/03/22     Smlouva o zřízení služebnosti - INEL     

 

Radě města je předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-

4019729/VB1. Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána za účelem umístění zařízení 

distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN. Věcným břemenem bude zatížen pozemek 

ve vlastnictví města ppč. 171/1 k. ú. Kuřívody. Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu GP č. 

498-1594/2021. 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-18/04/22 RM po projednání 

  

- schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-

4019729/VB1 mezi městem Ralsko a společností ČEZ Distribuce, a. s. (zastupuje na 

základě plné moci: INEL - Technik, s. r. o., Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň, IČO 252 

49 649), jejímž předmětem je umístění zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové 

vedení NN na ppč. 171/1 k. ú. Kuřívody 

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

 

 

RA - 18/04/22     Smlouva o zřízení služebnosti – INEL 1           

 

Radě města je předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-

4020546/VB4. Smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána za účelem umístění zařízení 

distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN + přípojková skříň. Věcným břemenem bude 



zatížen pozemek ve vlastnictví města ppč. 426/17 k. ú. Ploužnice pod Ralskem. Věcné břemeno 

bude zřízeno v rozsahu GP č. 634-1651/2021. 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-18/05/22 RM po projednání 

 

-  schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-

4020546/VB4 mezi městem Ralsko a společností ČEZ Distribuce, a. s. (zastupuje na 

základě plné moci: INEL - Technik, s. r. o., Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň, IČO 252 

49 649), jejímž předmětem je umístění zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové 

vedení NN + přípojková skříň na ppč. 426/17 k. ú. Ploužnice pod Ralskem 

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

 

 

4. Dodatečné body programu 

 

5. Různé 

 

 

RA - 18/05/22        Redakční rada ze dne 22. 9. 2022      

 

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

 

- bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 22. 9. 2022 

 

 

 

RA - 18/06/22        Komise Prevence kriminality ze dne 22. 9. 2022    

 

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

 

- bere na vědomí zápis z komise Prevence kriminality ze dne 22. 9. 2022 

 

 

 

RA - 18/07/22        Sportovní komise 22. 9. 2022 

 

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

 

- bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 22. 9. 2022 

 

 

 

 



6. Závěr 

 

 

Jednání 18. Rady města bylo ukončeno v 15:05 h. 

 

Zápis vyhotoven dne 3. 10. 2022 

 

 

 

 

  starosta města                                                                               místostarostka města 

Ing. Miloslav Tůma                                                                        Mgr. Šárka Kalvová 

 

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

dne 3. 10. 2022 

 

 

 

Ověřeno dne 3. 10. 2022       p. Petra Švarcová   

 

                                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


