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MĚSTO RALSKO 

  
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
z 1. schůze Rady města Ralsko 

konané dne 12. ledna 2023 od 10:00 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. René Nesvadba, Ing. Jan Kocourek 

 

Kontrola zápisu Ing. Jan Kocourek 

 

Omluveni: PhDr. Jaroslav Hanka 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 

 

3. Body programu: 

 

RA - 01/01/23   Cenové ujednání – dodatek č. 1 Komterm Čechy, s. r. o.  

RA - 01/02/23   Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Recovera využití zdrojů, a. s.  

RA - 01/03/23   Splátkový kalendář – dezinsekce   

RA - 01/04/23   Sociální byt – zvýšení nájemného            

RA - 01/05/23   Prodloužení smlouvy HS Timber, I. Q 2023 

RA - 01/06/23   Návrh ceny vodného pro rok 2023    

RA - 01/07/23   4.1. program volnočasových aktivit LK   

RA - 01/08/23   Souhlas zřizovatele s realizací projektu    

RA - 01/09/23   CN na provoz, údržbu a opravu KPS Kuřívody 

                           

4. Dodatečné body programu 

RA - 01/10/23    Přidělení sociálního bytu a bytu 1+1 na Ploužnici 

RA - 01/11/23   Smlouva o spolupráci s MP Ralsko – střelby 

RA - 01/12/23   Pověření oprávněné úřední osoby – přestupky 

RA - 01/13/23   Úprava pravidel svozu zaměstnanců ZŠ a MŠ  

   

5. Různé 
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RA - 01/14/23    SPOZ ze dne 13. 12. 2022 

RA - 01/15/23    Redakční rada ze dne 15. 12. 2022 

RA - 01/16/23    Sportovní komise ze dne 15. 12. 2022  

 

6. Závěr 

Usnesení č.: 

R-01/01/23 RM po projednání 

 

- schvaluje upravený program 1. schůze RM  

 

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

                

 

         2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva 

 

3. Body programu 

 

 

RA - 01/01/23  Cenové ujednání – dodatek č. 1 Komterm Čechy, s. r. o. 

 

Radě města jsou předloženy Dodatky č. 1 od společnosti KOMTERM Čechy, s. r. o., se sídlem 

Bělehradská 15, 140 00 Praha. V souladu s ,,Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního 

úřadu č. 4/2021 ze dne 22. září 2021, k cenám tepelné energie“ v platném znění bylo zasláno 

Cenové ujednaní pro rok 2023. Dle něho je stálá platba v nákladech na vstupní energie, která 

je nezávislá na množství odebrané energie, formálně přesunuta do pevné složky cen. Tento 

přesun je bez vlivu na výši celkových nákladů. 

 

 

Usnesení č.: 

R-01/02/23 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě KC TE 0195-1/11 se společností 

KOMTERM Čechy, s. r. o., se sídlem Bělehradská 15, 140 00 Praha 

- schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě KC TE 0195-2/11 se společností 

KOMTERM Čechy, s. r. o., se sídlem Bělehradská 15, 140 00 Praha 

 

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

 

RA - 01/02/23  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Recovera využití zdrojů, a. s.  

Radě města je předložen návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – Recovera, likvidace odpadů 

z čištění odlučovačů ropných látek. 

 

Usnesení č.: 

R-01/03/23 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – likvidace odpadů z odlučovačů 

ropných látek s účinností od 1. 1. 2023 se společností Recovera Využití zdrojů, a. s., 
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Španělská 1073/10, Praha, IČO 25635955, jehož předmětem je navýšení cen z důvodu 

vysoké míry inflace a zvýšení sazby poplatku za ukládání odpadů  

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

 

RA - 01/03/23   Splátkový kalendář – dezinsekce   

 

Radě města je předložena žádost o splátkový kalendář za vystavenou fakturu č. 22-013-00169 

od města Ralsko za desinsekci štěnic v bytě pana Petra Kukyho, na Ploužnici 353/15 (viz 

příloha). 

  

 

Usnesení č.: 

R-01/04/23 RM po projednání 

 

- schvaluje žádost o splátkový kalendář za dezinsekci štěnic v bytě pana Petra Kukyho, 

Ploužnice 353/15 v celkové výši 3.600 Kč, v měsíčních splátkách 500 kč od 1. 2. 2023 

 

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

 

 

RA - 01/04/23   Sociální byt – zvýšení nájemného            

 

Radě města je předložen návrh na navýšení ceny nájemného v sociálním bytě, a to na cenu 200 

Kč/den osoba. A za každou další dospělou osobu 100 Kč/den. Výše nájemného je stanovena 

s ohledem na zvyšování cen, tak aby byla dostupná pro osoby v bytové nouzi a zároveň pokryla 

náklady spojené s provozováním tohoto typu bydlení. Cena nájemného zahrnuje, čistý nájem 

za plochu, poskytnuté služby (el. energie, SV, TV, vytápění).  

 

 

Usnesení č.: 

R-01/05/23 RM po projednání 

 

- schvaluje navýšení nájemného v sociálních bytech na částku 200 Kč/den a za každou 

další dospělou osobu 100 Kč/den 

 

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

 

 

 

RA - 01/05/23   Prodloužení smlouvy HS Timber, I. Q 2023 

 

RM je předložen návrh smlouvy na prodej dřevní hmoty a ceník firmy HS Timber na I.Q 2023. 

Vzhledem k bezproblémové spolupráci a dobré platební morálce odběratele doporučuji 

smlouvu prodloužit.  
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Usnesení č.: 

R-01/06/23 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy se společností HS Timber Productions GmbH, 

Industriestraße 1, D - 02923 Kodersdorf DE301089188, na odběr dřevní hmoty 

- ukládá starostovi podepsat smlouvu (T: 20. 1. 2023) 

 

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

 

 

RA - 01/06/23   Návrh ceny vodného pro rok 2023    

 

Radě města je předložen návrh Ceníku, který stanovuje výši ceny vodného za 1 m3 a úhrady za 

další výkony a činnosti provozovatele vodovodu, který musí být zveřejněn na webových 

stránkách města a též k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu Městského úřadu Ralsko. 

 

Usnesení č.: 

R-01/07/23 RM po projednání 

 

- schvaluje návrh ceny vodného pro Vodovod Boreček 65 Kč bez DPH/m3 

- schvaluje předložený návrh ceníku pro odběr vody z Vodovodu Boreček pro rok 2023 

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

 

 

RA - 01/07/23   4.1. program volnočasových aktivit LK   

 

Liberecký kraj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci ze 4. 1 Programu volnočasových 

aktivit, podpora 4 a) - Školství a mládež na rok 2023. MC Ralsko Kuřívody pravidelně 

každým rokem žádá o finanční podporu z LK na pravidelné zájmové činnosti. Realizace tohoto 

projektu umožní podpořit začleňování dětí a mládeže do kolektivu. Umožní mládeži a dětem 

kvalitně využít volný čas, byť na pravidelných zájmových kroužcích či kulturních akcích. 

V letošním roce je do projektu zahrnutý nákup nůžkového stanu, nákup sportovního vybavení, 

materiál na výtvarné dílničky, náklady na čarodějnice a Den dětí, Sportovní den, Haloween. 
 

 

 

Usnesení č.: 

R-01/08/23 RM po projednání 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje ze 4.1 - Program volnočasových 

aktivit, podpora 4 a) - Školství a mládež v roce 2023 na projekt Místního centra v 

Kuřívodech „ Pravidelné volnočasové aktivity v Ralsku“ s požadavkem dotace 50.000, 

-. Termín pro podání žádosti je nejdéle 

 do 3. 2. 2023 

- pověřuje OKS dalšími administrativními úkony k obdržení dotace včetně provedení 

následného vyúčtování  

 

Hlasování:  pro: 4    proti: 0           zdržel: 0              nehlasoval: 0               (celkový počet  4/5) 
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RA - 01/08/23   Souhlas zřizovatele s realizací projektu    

 

RM je předložena žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu (viz příloha). 

 

 

Usnesení č.: 

R-01/09/23 RM po projednání 

 

- souhlasí s realizací projektu OP JAK ZŠ a MŠ Tomáše Ježka, Kuřívody čp. 700, 

předpokládané zahájení realizace je 1. 8. 2023 

 

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

 

 

RA - 01/09/23   CN na provoz, údržbu a opravu KPS Kuřívody 

 

RM je předložena cenová nabídka na provoz, údržbu a opravy KPS v bytových domech č. p. 

501 – 515 v Kuřívodech, od firmy Roman Raibr, Hvězdovská 216, 471 24 Mimoň, IČO 

65648595, za celkovou měsíční cenu 9.850 Kč při uzavření Smlouvy na 1 rok (viz příloha). 

 

 

Usnesení č.: 

R-01/10/23 RM po projednání 

 

- schvaluje cenovou nabídku na provoz, údržbu a opravy KPS v bytových domech č. p. 

501 – 515 v Kuřívodech, od Roman Raibr, Hradčany 493, 471 24 Ralsko, IČO 

65648595, za celkovou měsíční cenu 9.850 Kč 

- pověřuje starostu města podpisem Příkazní smlouvy 

 

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

 

4. Dodatečné body programu 

 

RA - 01/10/23    Přidělení sociálního bytu a bytu 1+1 na Ploužnici 

 

Radě města je předložen návrh na přidělení sociálního bytu a bytu 1+1 na Ploužnici.  

 

 

Usnesení č.: 

R-01/11/23 RM po projednání 

 

- schvaluje přidělení sociálního bytu č. 1 o velikosti 1+1 na Ploužnici, čp. 350 žadateli 

panu Zdeňku Ullrichovi, nar. 21. 9. 1970, bytem Cvikov, Náměstí Osvobození č. p. 63, 

od 1. 2. 2023 na dobu nezbytně nutnou, max. 3 měsíce do 30. 4. 2023 

- schvaluje přidělení bytu č. 8 mimo pořadník o velikosti 1+1 na Ploužnici, čp. 351 

žadateli panu Radku Tomášovi, nar. 5. 6. 1993, bytem Náhlov čp. 127, 471 24 Ralsko, 

na dobu určitou a to 3 měsíce, předání bytové jednotky proběhne po ukončených 

opravách v bytě 

 

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



6 
 

RA - 01/11/23   Smlouva o spolupráci s MP Ralsko – střelby 

 

Radě města je předložen návrh smlouvy o spolupráci společnosti Army Arms s. r. o. s městem 

Ralsko. Předmětem smlouvy jsou pravidelné výcviky a povinné střelby. 

 

 

Usnesení č.: 

R-01/12/23 RM po projednání 

 

- schvaluje uzavření upravené Smlouvy o spolupráci Pronájem střelnice včetně 

metodického výcviku strážníků MP Ralsko 

- ukládá starostovi města Smlouvu podepsat 

 

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

 

 

RA - 01/12/23   Pověření oprávněné úřední osoby – přestupky 

 

Radě města je předložen návrh na pověření oprávněné osoby pro projednávání přestupků, dle 

zákona o přestupcích. 

 

 

Usnesení č.: 

R-01/13/23 RM po projednání 

 

- pověřuje paní Kateřinu Petákovou jako oprávněnou úřední osobu pro projednávání 

přestupků, dle zákona o přestupcích 

 

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

 

 

RA - 01/13/23   Úprava pravidel svozu zaměstnanců ZŠ a MŠ  

 

Radě města je doporučen návrh na úpravu pravidel svozu zaměstnanců ZŠ a MŠ Tomáše Ježka 

Kuřívody.  

 

 

Usnesení č.: 

R-01/14/23 RM po projednání 

 

- schvaluje úpravu pravidel pro svoz dětí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Tomáše Ježka 

Kuřívody, ve znění: nepedagogický pracovník, který provádí dohled dětí při svozu 

nebude povinen platit jízdné 

 

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

 

RA - 01/14/23    SPOZ ze dne 13. 12. 2022 

 

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

 

- bere na vědomí zápis z komise SPOZ ze dne 13. 12. 2022 

 

 

 

RA - 01/15/23    Redakční rada ze dne 15. 12. 2022 

 

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

 

- bere na vědomí zápis z Redakční rady ze dne 15. 12. 2022 

 

 

RA - 01/16/23    Sportovní komise ze dne 15. 12. 2022 

 

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

 

- bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 15. 12. 2022 

 

6. Závěr 

 

Jednání 1. Rady města bylo ukončeno v 11:40 h. 

Zápis vyhotoven dne 12. 1. 2023 

 

Příští jednání RM bude 26. 1. 2023 od 10:00 hod. 

 

 

 

 

 

  starosta města                         místostarosta města                      místostarostka města 

Ing. Miloslav Tůma                PhDr. Jaroslav Hanka                    Mgr. Šárka Kalvová 

 

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

dne 12. 1. 2023                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Ověřeno dne 12. 1. 2023       Ing. Jan Kocourek   

 

                                                 

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


