
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

ve středu dne 11. 5. 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. 7/2022 

5. Přehled daňových příjmů 4/2022 

6. Darovací smlouva o přijetí finančního příspěvku 

7. Přerušení provozu MŠ v letních měsících školního roku 2021/2022 

8. Pronájem části pozemku parc. č. 3766/1 v k.ú. Žalov 

9. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3737, 3736 a části pozemku parc. č. 3712/1 v k.ú. Žalov 

10. Zápis z 1. jednání komise životního prostředí ze dne 14.03. 2022 

11. Schválení výsledku VZ Oprava střešního pláště BD Nádražní 22 v Roztokách u Prahy 

12. Schválení výsledku VZ Zabezpečení sběru odvozu a likvidace nebezpečného odpadu v letech 2022 - 

2026 - na stůl 

13. Schválení dodatku k SoD na zbudování pěší stezky v ulici Tiché údolí 

14. Schválení zadávacích podmínek VZ Rekonstrukce bytu v BD Nádražní 22 - na stůl 

15. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 286 v ulici Jungmannova 

16. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 286 v ulici Jungmannova 

17. Odečtení části nákladů za teplo nájemcům bytů v objektu Tiché údolí 110, Roztoky 

18. Revokace usnesení, Úprava smluvních vztahů a cen pronájmu nebytových prostorů - na stůl 

19. Žádost o příspěvek a záštitu - sportovní akce na beachvolejbalových kurtech 

20. Zápis ze sociální a zdravotní komise  - 4. 5. 2022 - na stůl 

21. Souhrnná zpráva z kontrolní činnosti u školských příspěvkových organizací města Roztoky za rok 

2021 

22. Schválení účetních závěrek a HV za rok 2021: školské příspěvkové organizace města - na stůl 

23. Informace k ceníku pronájmu nebytových prostor škol pro školní rok 2021/2022 

24. Termíny zápisů do roztockých škol pro ukrajinské děti: školní rok 2022/2023 - na stůl 

25. Návrh smlouvy o poskytování prostor v hotelu Academic - na stůl 

26. Zřízení místa dálkového přístupu PČR pro ohlašování trestné činnosti POL POINT - na stůl 

27. Darování nevyzvednutých nalezených kol ze skladu MP pro využití ukrajinskými uprchlíky 

28. Zpráva o činnosti MP za období od 4. 4. 2022 do 2. 5. 2022 

 

 
Jan Jakob, v.r. 

starosta 


