
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

ve středu dne 13. 8. 2014 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ.  

 

Program jednání: 

1. Doplnění programu 

2. Kontrola zápisu č. 12/2014 a č. 13/2014  

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Žádosti občanů o vyjádření ke stavbám, zápis č. 7/2014 ze stavební komise, doplnění informace 

k vyjádření stavební komise z 28. 7. 2014 (neprojednaný materiál z jednání RM dne 30. 7. 2014)  

5. Schválení výjimky z vnitřní směrnice 5/2012 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu pro pořízení malého mycího stroje pro ZŠ Roztoky. 

6. Schválení výjimky z vnitřní směrnice 5/2012 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu pro výběr poskytovatele služeb TDI a koordinátora BOZP pro rekonstrukce 

komunikací v Roztokách – 2. etapa 2014 

7. Schválení zadávacích podmínek na „Výběr zhotovitele vodohospodářských úprav v ulici U 

Zastávky“ 

8. Schválení zadávacích podmínek na „Výběr zhotovitele izolace a zateplení nadzemní části 

vodojemu Sokolovna v Roztokách – na stůl 

9. Kapacita městské čistírny odpadních vod 

10. Nařízení města č. 1/2014 – Tržní řád 

11. Audit Technických služeb Roztoky 

12. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na zateplení školní jídelny 

13. Schválení odměny ředitelce MŠ 

14. Odprodej vyřazeného PC 

15. Návrh rozpočtového opatření – napojení systému GINIS na Informační systém základních registrů 

16. Stav hřbitovní kaple na Levém Hradci 

17. Kalkulace nájemného v bytech domu s pečovatelskou službou na rok 2014 

18. Pronájem nebytových prostor v ul. Nádražní – výsledky soutěže 

19. Pronájem bytu č. 15 v ul. Braunerova 1023 – na stůl 

20. Plynofikace domu čp 286, Jungmannova 

21. O2 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB v poz.3028/153 pro VTP II. 

22. Nabídka spol. Realis-Invest s.r.o. k odprodeji pozemků na Tyršově náměstí 

23. Bezúplatný převod státních pozemků do vlastnictví města 

24. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 796/4 v k.ú. Roztoky u Prahy 

25. Záměr využívání pozemku parc.č. 3793/1 a 3793/2 v k.ú. Žalov 

26. Záměr směny části pozemků parc.č. 1643/1 v k.ú. Roztoky u Prahy a 2927/14 v k.ú. Žalov 

27. Zápis z Komise životního prostředí č. 2 ze dne 18. 6. 2014 a č. 3 ze dne 30. 7. 2014 

28. Podnět na úpravu vyhlášky o rušení klidu 

29. Infoblok 

       - Zpráva o činnosti MP od 3. 6. 2014 do 5. 8. 2014 

       - VTP Žalov.  
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starosta 


