
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

ve středu dne 12. 5. 2021 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ.  

 

Program jednání: 

 

1. Určení zapisovatelů a předsedajícího 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Kontrola zápisů z jednání RM č. 7 a 8/2021 

5. Vypořádání usnesení rady z let 2018 a 2019 dle zprávy kontrolního výboru 

6. Rozpočtová opatření č. 6 

7. Přehled daňových příjmů 4/2021 

8. Ţádost o kompenzaci školného za školní rok 2020/2021 v souvislosti s COVID-19 

9. Schválení účetních závěrek školských příspěvkových organizací města Roztoky za rok 2020 

10. Ţádost o kompenzaci stravného za obědy ţáků zařazených v systému IZS 

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

2020 

12. Nový jednací řád školské rady ZŠZB 

13. Ţádost ZUŠ o souhlas s nákupem pianina značky Petrof 

14. Zápis ze Sociální komise - 3. 5. 2021 

15. Komise stavební 4/2021 

16. Smlouva o výstavbě a přeloţce veřejného osvětlení 

17. Umístění plakátovacího sloupu 

18. Schválení dodatku č. 1 k SoD s firmou Valbek spol. s r.o. 

19. Schválení dodatku č. 1 k SoD s firmou Newton Business Development a.s. 

20. Schválení výsledku VZ "Zbudování nové splaškové kanalizace v ulici Souběţné v Roztokách u 

Prahy" - na stůl 

21. Propachtování pozemků, na kterých hospodaří ZO V úvoze 

22. Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. 730032 

23. Odkup pozemku parc. č. 1744/2 v k.ú. Roztoky u Prahy 

24. Pronájem části pozemku parc. č. 3156/1 v k.ú. Ţalov 

25. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2201/1 v k.ú. Roztoky u Prahy 

26. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2145/1 v k.ú. Roztoky u Prahy 

27. Pronajímání zahrady u vily Tiché údolí 125 za účelem pořádání svateb 

28. Sedmihlásek/Podmínky uţívání vily 125 - na stůl 

29. Revitalizace cenných přírodních lokalit v k.ú. Roztoky, Ţalov a Únětice 

30. Obecně závazná vyhláška Města Roztok č. ...., k zajištění povinností k ochraně ţivotního 

prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. 

31. Výsadba stromů na k.ú. Ţalov. 

32. Zadávací řízení na "intenzifikaci sběru odpadů - Roztoky" - na stůl 

33. Roční zpráva o provozování vodovodů a kanalizací 

34. ROPID - dodatek č. 20 k linkám č. 350 a 954 

35. Zápis z redakční rady Odrazu dne 10. 5. 2021 - na stůl 

36. Zpráva o činnosti MP za období od 6. 4. 2021 do 3. 5. 2021 

 

 
Jan Jakob, v.r. 

starosta 


