
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

ve středu dne 1. 12. 2021 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 zápisů z jednání RM č. 22 a 23/2021 

5. Přehled daňových příjmů 11/2021 

6. Rozpočet města na rok 2022 

7. Střednědobý výhled na roky 2023-2024 

8. Harmonogram jednání RM v roce 2022 

9. Dohoda o ukončení platnosti dohody o uţívání sluţebního vozidla 

10. Výpůjčka pozemku parc. č. 2567 v k.ú. Roztoky u Prahy 

11. Záměr uzavření dodatků k pachtovním smlouvám č. 730020 a 730021 

12. Vyuţití části pozemku parc. č. 3766/1 v k.ú. Ţalov 

13. Schválení zadávacích podmínek VZ "Pořízení Regulačního plánu Solníky" - na stůl 

14. Schválení nabídky na pasportizaci veřejného osvětlení a schválení nabídky na administraci dotace v rámci 

programu EFEKT - na stůl 

15. Souhlas s podáním ţádosti o dotaci v rámci programu 117D8220 – PODPORA OBCÍ S 3001 – 10 000 

OBYVATELI DOTAČNÍ TITUL (DT) 117d8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury - na stůl 

16. Schválení nabídky na administraci dotace v rámci programu 117D8220 – PODPORA OBCÍ S 3001 – 10 

000 OBYVATELI DOTAČNÍ TITUL (DT) 117d8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury - na stůl 

17. Dohoda o uznání a splacení dluhu 

18. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy 

19. Jmenování členů školské rady při ZŠZB za zřizovatele 

20. Schválení odměn ředitelům školských zařízení: 2. pololetí 2021 

21. Odvod z fondu investic ZŠZB 

22. Souhlas zřizovatele s poskytnutím nadačního příspěvku O2 pro ZŠZB 

23. Ţádost ZŠZB o souhlas s výběrovým řízením na pořízení automobilu – operativní leasing 

24. Informace o aktualizaci nájemní smlouvy se ZŠZB 

25. Zápis z jednání školské komise ze dne 25. 10.2021 

26. Informace o přípravě deskové hry 

27. Návrh OZV o poţívání alkoholických nápojů 

28. Grantová podpora pro sportovní spolky na II. pol 2021 

29. Dotační a grantová podpora na I. pololetí 2022 - zápis KuKo (na stůl) 

30. Ţádosti o navýšení grantové podpory 2021 (na stůl) 

31. Zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 23. 11. 2021 

32. Navýšení ceny za prodej dříví. 

33. Návrhy dodatků a cenových příloh pro rok 2022 ke smlouvám na svoz nebezpečných odpadů, bioodpadů a 

komunálních odpadů. 

34. Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2022 

35. Harmonogram výroby časopisu Odraz v roce 2022 

36. Zpráva o činnosti MP za období od 25. 10. 2021 do 21. 11. 2021 

 

 

Jan Jakob, v.r. 

starosta 


