
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

ve středu dne 29. 10. 2014 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ.  

 

Program jednání: 

1. Doplnění programu 

2. Kontrola zápisu č. 17/2014  

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Connect plus s.r.o. – žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB 

(odložení materiál z jednání RM dne 8. 10. 2014) 

5. Optimalizace provozu kamerového systému 

6. Posílení autobusové linky 340 ve špičkách 

7. Žádosti o výplatu příspěvku 

8. Dovolená a odstupné uvolněného místostarosty 

9. Odměny ředitelům školských zařízení za rok 2014 

10. Finanční kompenzace za poškození automobilu pádem stromu 

11. Smlouva o nájmu kalového hospodářství ČOV 

12. Navýšení kapacity EO pro odpadní vody ze Statenic na MČOV 

13. Schválení výjimky ze směrnice č. 5/2012 „Zásady a postupy při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu“ pro pořízení PD pro vybudování protipovodňového šoupěte 

v odtokovém potrubí ČOV 

14. Válečné hroby v katastru Roztok 

15. Pronajímání prostorů městského úřadu 

16. Žádost o snížení nájmu pro podnájemce 

17. Plakátovací plochy u budovy tanečního oddělení ZUŠ a MÚ 

18. Stanovení prodejních cen propagačních předmětů 

19. Ulice Na Valech, Pod Řivnáčem, Wolkerova – kanalizace a rekonstrukce komunikací – na 

stůl 

20. PD kanalizace – ulice Za Cihelnou, Dobrovolného, Na Vyhlídce   

21. Aktualizace generelu pro odvodnění - Žalov 

22. Žádost p. K. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v domě č.p. 110, Tiché údolí 

23. Žádost o souhlas s přístavbou RD č.p. 337, ul. Bezručova 

24. Žádost o vyjádření k rekonstrukci RD č.p. 465, ul. Tiché údolí 

25. Žádost o souhlas se stavbou – oplocení pozemku parc. č. 2949, k.ú. Žalov 

26. Provedení chodníků a betonového hrazení v lokalitě Panenská II 

27. Pacht pozemků parc. č. 2455/5 a 2455/7 v k.ú. Roztoky u Prahy a uzavření dodatku 

k nájemní smlouvě 

28. Pronájem pozemku parc. č. 2547/24 a části pozemku parc. č. 2547/1 v k.ú. Roztoky u 

Prahy 

29. Pronájem pozemku parc. č. 2547/5 v k.ú. Roztoky u Prahy 

30. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2547/1 v k.ú. Roztoky u Prahy 

31. Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 3629 a 3421/5 v k.ú. Žalov 

32. Podklady pro výběr zhotovitele územní studie Dubečnice 

33. Oplocení pozemku u žalovského vodojemu 

34. Návrh textu pro VZ – doplnění prostoru pro Skateboarding 

35. Infoblok 

         - Informace – Žádost o dělení pozemků společnosti Amadet – doplnění podkladů 

        - Zápis z jednání školské komise dne 16. 10. 2014 

        - Zpráva o činnosti MP od 1. 10. 2014 do 21. 10. 2014.       

 

 

Jan Jakob 

starosta 


