
 

 

Program jednání 

Rady města, které se koná dne 11.4.2018 

 

Program jednání: 

1. Doplnění programu 

2. Kontrola zápisu č. 4/2018 z jednání RM 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Překážková dráha vyúčtování dotací 

5. Pronájem pozemku parc. č. 68/14 v k.ú. Roztoky u Prahy – revokace usnesení 

6. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2529 v k.ú. Roztoky u Prahy 

7. Schválení zadávacích podmínek „Tisk městského časopisu Odraz v období 2018 - 2020“ 

8. Schválení zadávacích podmínek „vybavení školních tříd ve II. poschodí pavilonu družiny a 

v jeho přístavbě“ – na stůl 

9. Dodatek ke smlouvě na poskytování služeb KBOZP v rámci II. etapy rekonstrukce žalovských 

ulic 

10. Zápis z jednání 3. stavební komise - na stůl 

11. Schválení dodatku SoD č. 2 se společností PilsProjekt – přístavba školní jídelny 

12. Záměr pronájmu bytu Braunnerova 1021 – na stůl 

13. Záměr pronájmu nebytového prostoru Nádražní 21 – na stůl 

14. Zhodnocení stavu městského kamerového systému – alternativy řešení – na stůl 

15. Možnosti užívání komunikace Riegrova ul. 

16. Schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě „Projektový management vodohospodářských 

investic města Roztoky“ – na stůl 

17. Oslavy 28. října, a) Lípa, b) Hudba v myšlenkách Masarykových  - ústně Mgr. Novotný 

18. Schválení víceprací 2ZL, akce rekonstrukce armaturní komory vodojemu – na stůl 

19. Příkazní smlouva na poskytování pečovatelských služeb městem Roztoky pro  

občany obce Únětice 

20. Záměr zřízení práva stavby 

21. Složení krizového štábu – na stůl 

22. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ      

23. Zápis z jednání sociální komise ze dne 9. 4. 2018 - na stůl 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

24. Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 19. 3. 2018 

25. Zápis z jednání školské komise ze dne 21. 3. 2018 

26. Zápis z jednání redakční rady časopisu Odraz dne 3. 4. 2018 

27. Zpráva o činnosti MP za období od 6. 3. 2018 do 2. 4. 2018  

                                                                                                        Jan Jakob v. r. 
  starosta 


