
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

v pondělí dne 1. 12. 2014 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ.  

 

Program jednání: 

1. Doplnění programu 

2. Kontrola zápisu č. 19/2014  

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Jmenování zbývajících členů komise ŽP 

5. Aktualizace složení komise pro projednávání přestupků 

6. Jmenování zástupce města do DSO Údolí Vltavy 

7. Aktualizace složení povodňové komise a krizového štábu 

8. Souhlas s žádostí o dotaci na rozšíření kamerového systému 

9. Žádosti o výplatu příspěvku 

10. Zřízení dětské skupiny 

11. Protipovodňová opatření 

12. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2015 

13. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

14. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na 

celém území města 

15. Návrh na zřízení pracovního místa městského právníka 

16. Svěření některých pravomocí Odboru SRMŽP 

17. Obytný soubor Roztoky (Nádražní) 

18. Žádost paní M. H. o pronájem nebytového prostoru č. 103/22 Nádražní 

19. Žádost paní V. J. o změnu nájemní doby 

20. Žádost pana T. S. o přidělení bytu 

21. Informace o volných bytech 

22. Odkup pozemků pod komunikacemi v k.ú. Žalov 

23. Pronájem části pozemku parc. č. 2547/1 v k.ú. Roztoky u Prahy 

24. Ukončení nájemní smlouvy k užívání části pozemku parc. č. 2910/1 v k.ú. Žalov 

25. Předžalobní upomínka ve věci užívání pozemků ve vlastnictví společnosti Realis Invest 

26. Schválení zadávacích podmínek pro výstavbu modulární mateřské školy v Palackého ulici 

(na stůl) 

27. Stanoviště kontejnerů na separované odpady v Žalově v ul. U Hřiště 

28. Žádost o snížení finančního poplatku ze záboru veřejného prostranství 

29. Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2015 

30. Změna Příloh č. 1 a 2 OZV č. 2/2010 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících v územním obvodu města 

Roztoky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

31. Schválení výsledku VZ „Zhotovení územní studie Dubečnice“ 

32. Prodej vyřazených knih 

33. Uzavření Městské knihovny v termínu 22. 12. 2014 až 2. 1. 2015 

34. Infoblok  

- Informace – Souhrnná zpráva o plnění URM č. 262-8/13 ve věci rekonstrukce silnice  

  II/242,  III/2421 a III/2422 ve městě (průtah městem) 

- Zápis z jednání Sociální a zdravotní komise ze dne 24. 11. 2014  

- Zápis z jednání Komise stavební a rozvoje města ze dne 26. 11. 2014         

- Zpráva o činnosti MP od 22. 10. 2014 do 23. 11. 2014. 

          

 

Jan Jakob 

starosta 


