Program jednání
Rady města, které se koná dne 13.6.2018

Program jednání:
1. Doplnění programu
2. Kontrola zápisů č. 7 a 8/2018 z jednání RM
3. Kontrola plnění usnesení
4. Schválení účetních závěrek Příspěvkových organizací
5. Revokace URM č. 68-4/18
6. Svěření části pravomocí
7. Navýšení úvazků v Městské Knihovně Roztoky
8. Platy ZUŠ
9. Aktualizace složení povodňové komise
10. Schválení smlouvy o provádění některých činností při výkonu správy veřejného pohřebiště
11. Schválení odměn ředitelům školských zařízení
12. Uzavření smlouvy na zajištění prací spojených se sanací skal v roztocké serpentýně
13. Uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc. č. 2249 v k.ú. Roztoky u Prahy
14. Záměr uzavření pachtovních smluv k některým pozemkům využívaným pro účely
provozování zahrádkářské činnosti
15. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov
16. Záměr uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. 730028
17. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3695 v k.ú. Žalov
18. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2772/1 v k.ú. Žalov
19. Řešení majetkoprávních vztahů k městskému pozemku parc. č. 3692 v k.ú. Žalov
20. Řešení majetkoprávních vztahů k části městského pozemku parc. č. 3643/1 v k.ú. Žalov
21. Stanovisko k projektové dokumentaci – připojení novostavby BD v Suchdole na kanalizaci
22. Informace o pokračování ZAV na Levém Hradci
23. Informace o vývoji plnění zakázky rekonstrukce Braunerovy ulice a schválení nové
realizační smlouvy
24. Schválení výsledku VZ „modernizace zdroje tepla MŠ Spěšného“
25. Schválení výsledku VZ „oprava střechy objektu ZŠ Roztoky“
26. Schválení výsledku VZ „ rekonstrukce komunikace v ulici Horova“
27. Schválení zadávacích podmínek VZ „Vybudování nových vodovodních řadů v horním Žalově
v katastru obce Roztoky u Prahy“
28. Schválení zadávacích podmínek VZ „Přístavba k objektu školní jídelny ZŠ Roztoky“

29. Schválení zadávacích podmínek VZ „Úpravy a opravy bytových a nebytových prostor
v majetku města v r. 2018“
30. Informace o vývoji VZ „dodávka a instalace IT vybavení pro nové třídy ZŠ Roztoky“
31. Žádost pí. C. Horváthové o prodloužení nájemní smlouvy – Jungmannova ul.
32. Schválení smlouvy o nájmu místnosti v budově márnice na hřbitově na Levém Hradci
33. Schválení víceprací na rekonstrukci AK vodojemu Žalov
34. Schválení výsledku poptávkového řízení na rekonstrukci tanečního sálu ZUŠ
35. Smlouva Přemyslovci
36. Zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 6. 2018, Granty na II. pololetí 2018
37. Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 28. 5. 2018
38. Zápis z jednání redakční rady časopisu Odraz ze dne 4. 6. 2018
39. Zpráva o činnosti MP za období od 7. 5. 2018 do 5. 6. 2018
40. Žalovský potok, aktuální informace z místního šetření – Mgr. Novotný

Jan Jakob v. r.
starosta

