Číslo
URM

432-12/15

433-12/15

Usnesení RM

Datum
jednání

RM upravuje a doplňuje navržený program následovně:
Vyřazuje se bod 4 Rozšíření kamerového systému.
Za bod 3 navrženého programu se nově na závěr jednání zařazují jednání body A, C, B.
A. Záznam z místního šetření a ústního jednání konaného za účelem uspořádání zeleně a
mobiliáře v průběžných zelených pruzích, včetně projednání možnosti umístění nových
21. 10. 2015
autobusových zastávek MHD v ulici Jana Palacha ze dne 13. 10. 2015.
C. Revokace usnesení 295-7/15
B. Výběrová řízení na nové MŠ
K bodům 3, A, C, B jsou předloženy materiály na stůl.
RM schvaluje navržený program se změnami a doplněním.
RM schvaluje zápis č. 11/2015 ze dne 7. 10. 2015 s gramatickou opravou
URM č. 402-11/15.

21. 10. 2015

RM souhlasí s tím, aby OŽP zadalo studii (projekt) na osazení laviček a košů s přesnými parametry
a postupem při instalaci.
b) RM uděluje výjimku ze schválené směrnice pro zadávání veřejných zakázek na nákup zeminy od
firmy JENA do výše 230 000 Kč se zdůvodněním, že dovoz hlíny ze vzdálenějších kompostáren by
byl dražší, též z důvodů logistických. Rada bere při svém rozhodnutí v potaz i dosavadní dobrou
21. 10. 2015
zkušenost města s produkty firmy JENA.
c) RM souhlasí s navýšením kapitoly § 3745 položka 6121 o 110 000 Kč a doporučuje ZM přijmout
tuto rozpočtovou změnu.
d) RM žádá vedoucího OSRMŽP J. Poláka a stavební dozor, aby zajistili ve spolupráci s OŽP a
místostarostou Novotným bezproblémové předání vyčištěných zelených pásů.
RM bere na vědomí harmonogram ozelenění Palachovy ulice předložený radním Novotným.
RM bere na vědomí záznam z místního šetření a ústního jednání konaného za účelem uspořádání zeleně a
mobiliáře v průběžných zelených pruzích, včetně projednání možnosti umístění nových autobusových 21. 10. 2015
zastávek MHD v ulici Jana Palacha ze dne 13. 10. 2015.

Zodpovídá

J. Jakob

J. Drda

Termín

ihned

ihned

Hlasování

pro: Huk, Jakob, Kubečka, Novotný, Štifter
(5)
proti: 0
zdržel se: 0

pro: Huk, Jakob, Kubečka, Novotný, Štifter
(5)
proti: 0
zdržel se: 0

a)

434-12/15

435-12/15

436-12/15

RM revokuje usnesení č. 295-7/15, které po revokaci zní:
RM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na 90 ks kontejnerů na separovaný sběr odpadů za
21. 10. 2015
cenu 346 711 Kč bez DPH.

RM revokuje URM 402-11/15 takto:
RM ukládá OSRMŽP vypsat výběrové řízení na dodávku a montáž modulové nebo montované MŠ
s kapacitou 50 dětí, která by nahradila objekt současné MŠ v ulici Palackého, a na dodávku a montáž
kontejnerové nebo montované MŠ s kapacitou 25 dětí na pozemku kat. č. 117, k. ú. Roztoky u Prahy.

21. 10. 2015

STRANA 1

J. Polák,
T. Novotný

J. Jakob

J. Polák

ihned

ihned

11. 11. 2015

pro: Jakob, Kubečka, Novotný, Richter,
Šlancarová, Štifter (6)
proti: 0
zdržel se: Huk (1)

pro: Huk, Jakob, Kubečka, Novotný,
Richter, Šlancarová, Štifter (7)
proti: 0
zdržel se: 0
pro: Huk, Jakob, Kubečka, Novotný,
Richter, Šlancarová, Štifter (7)
proti: 0
zdržel se: 0

Ukonč.

