
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

v pondělí dne 14. 2. 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 - na stůl 

4. Kontrola zápisů z jednání RM č. 1 a 2/2022 

5. Přehled daňových příjmů 1/2022 na stůl 

6. Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona 106/1999 v platném znění 

- na stůl 

7. Vyuţití části pozemku parc. č. 3017 v k.ú. Ţalov pro účely chovu včel 

8. Schválení výsledku VZ Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u 

Prahy - na stůl 

9. Návrh na úpravu nájemného u některých nájemních smluv na pozemky pro podnikání 

10. Průvodce Na kole i pěšky 

11. Schválení ZD Výroba městského časopisu Odraz v letech 2022 - 2026 

12. Záměr na obnovu historické stezky Zemník - Váha 

13. Informace o záměru zbudování zástěny nádob na odpad na Levém Hradci 

14. Dodatek k nájemním smlouvám nebytových prostor 

15. Ţádost o prominutí nájemného nebytových prostor v objektu Přemyslovská 1189 

16. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na uţívání části pozemku parc. č. 2980 v k.ú. Ţalov 

17. Sjednocení nájemních smluv DPS formou dodatku 

18. Uzavření DPP - úklid hřbitova na Levém Hradci 

19. Schválení výsledku VZ Výběr zhotovitele RP Solníky v Roztokách u Prahy 

20. Regulační plán Solníky - na stůl 

21. Obsah změny č. 1 územního plánu Roztoky - na stůl 

22. Funkční období ředitelky ZŠZB 

23. Zápis ze sociální a zdravotní komise - 02. 02. 2022 

24. Schválení nápravných opatření vzešlých z URM 209-9/21 

25. Zápis z jednání školské komise ze dne 10. 1. 2022 

26. Zápis z jednání sportovní komise - na stůl 

27. Zpráva o činnosti MP za období od 6. 1. 2022 do 3. 2. 2022 

 

 

 

Jan Jakob, v.r. 

starosta 


