
PROGRAM 
jednání Rady města, které se koná 

ve středu dne 10. 4. 2019 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ.  

 

Program jednání: 

 

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola zápisu z jednání RM č. 4/2019 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Schválení účetních závěrek Příspěvkových organizací 

6. Vyjádření ředitelky ZŠ Z.B. Roztoky ke stížnosti rodičů 

7. Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Roztoky 

8. Pověření místostarosty Michala Hadraby jednáním v rámci stavebních, územních a 

jiných souvisejících řízení na katastru města. 

9. Žádost pana K. V. o zrušení stavební uzávěry na poz.č.p. 3028/7, 3028/77, 3028/78, 

3028/79 a 3028/273 v k.ú. Žalov - Ústně 

10. Instalace zabezpečovacího zařízení v pediatrické ambulanci ulice Havlíčkova 713. 

11. Žádost o neinvestiční dotaci pro Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 

12. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 98/2018 „Smlouva o poskytování služeb“ se společností FCC 

Regios, a.s. 

13. Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy 

14. Žádost o pronájem městského bytu č. 14 o velikosti 2+1 v BD čp. 1021, ul. Braunerova v 

Roztokách. 

15. Žádost o povolení užívání veřejného prostranství 

16. Souhlas vlastníka s odstraněním dřevin akce 242 – při rekonstrukci silnic 

17. Schválení výsledku VZ „Dodávka a instalace herních prvků a vybavení pro herní 

zahrady dvou MŠ v Roztokách u Prahy 

18. Schválení výsledku VZ „rekonstrukce chodníků a jiných veřejných prostranství v 

Roztokách u Prahy“ 

19. Schválení výjimky ze směrnice 4/2017 o zadávání VZ malého rozsahu pro přímé zadání 

opravy verandy vily TU č. p. 110 

20. Zápis z jednání sociální a zdravotní komise konané dne 8.4.2019 - na stůl 

21. Zápis z jednání redakční rady časopisu Odraz dne 1.4. 2019 

22. Požadavek SŽDC na stanovisko města k rozšířené údržbě prosklených ploch na novém 

roztockém nádraží (výtahy, zábradlí). 

23. Forma financování prodlouženého podchodu 

24. Informace o schůzce na SŽDC 

25. Zpráva o činnosti městské policie za období od 5.3.2019 do 1.4.2019 

26. Návrh smlouvy o poskytování právních služeb 

 

 

 

Jan Jakob v.r. 

         starosta 


