
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

ve čtvrtek dne 21. 7. 2022 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ.  

 

Program jednání: 

 
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Kontrola zápisu z jednání RM č. 9/2022 

5. Přehled daňových příjmů 6/2022 

6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání a realizaci Slavností pravého a levého břehu 2022 

7. Žádost o finanční příspěvek - dětský tábor 

8. Pronájem části pozemku parc. č. 1088/2 v k.ú. Roztoky u Prahy 

9. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 116, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 872 

m2, jehož součástí je budova č. p. 34, využívána za účelem provozování mateřské školy. 

10. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 15, Braunerova 996 

11. Přidělení služebního bytu č. 15, Braunerova 996, Roztoky 

12. Ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a uzavření nové smlouvy 

13. Záměr převedení smlouvy, lékárna 

14. Žádost o přidělení služebního bytu č. 10, Masarykova 964, Roztoky 

15. Darovací smlouva - přijetí daru od spol. Locaters s.r.o. 

16. Kalkulace nákladů za nájem hrobového místa pro rok 2023 

17. Utržený břeh potoka ul. Potoky u č.p. 1073 - ústní info 

18. Řešení nedoplatků za plyn v obecní vile č. 110 - na stůl 

19. Šetření energiemi v době energetické krize (provoz zařízení města, osvětlení atd.) - ústní info 

20. Smlouva o spolupráci s vlastníky pozemků v souvislosti se zřízením příjezdové komunikace k pozemku 

21. Žádost obce Úholičky o převzetí agendy přestupkové komise 

22. Stížnost na hluk na Tyršově náměstí 

23. Přehled o rozsahu výpůjček dle UR-132-6/22 a žádost s tím související 

24. Zápis z jednání školské komise ze dne 20. 6. 2022 

25. Oznámení o čerpání řádné dovolené - ředitelka ZŠ 

26. Nabídka k zapojení do projektu "Příběhy našich sousedů" 

27. Ceník pronájmu ZŠZB na školní rok 2022/2023 

28. Zápis ze sociální a zdravotní komise - 11. 7. 2022 

29. Desková hra My z Roztok a ze Žalova 

30. Informace o činnosti pracovní skupiny prevence kriminality a rizikových jevů 

31. Předvolební číslo časopisu Odraz 

32. Vybavení vozidla městské policie Roztoky 

33. Zpráva o činnosti MP za období od 6. 6. 2022 do 11. 7. 2022 

 

 

 

Jan Jakob, v.r. 

starosta 


