U S N E S E N Í č. 12
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 28. července 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Výběr nového telefonního operátora mobilních telefonů pro pracovníky Města Rovensko
p.Tr., kterým bude firma Vodafone Czech Republic a.s., z důvodu nejvýhodnější nabídky
k vyuţívání sluţeb v jejich síti. Smlouva bude uzavřena na 24 měsíců. Předpokládaná
úspora za toto období činí 34 704 korun bez DPH (příloha č. 1).
2. Ţádost pana ................, trenéra oddílu miniţáků TJ Sokol Rovensko pod Troskami, o
moţnost ubytování dětí v rekreačním středisku Palda zdarma, při třídenním letním
soustředění. Jedná se o 25 dětí + doprovod. Stravu si oddíl uhradí sám.
3. Odstranění pařezu po pokácené borovici v parku bez pouţití techniky (frézy). Práci
provede zaměstnanec poskytnutý úřadem práce na veřejně prospěšné práce pro město.
4. Opravu oken v domě čp. 429.
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 794/, 794/2, 801/3, 801/4, 805, 814/1 v k.ú.
Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, obec Rovensko pod Troskami s tím, ţe návrh na
prodej bude předloţen zastupitelstvu ke schválení.
6. Další ţádost o pracovníky z Úřadu práce v Semilech, a to od 1.9.2011. Stávajícím
pracovníkům bude prodlouţen termín na veřejně prospěšné práce do 30.11.2011, další
pracovník bude přijat na 6 měsíců – do 29.2.2012.
II. Neschvaluje:
1. Nákup nových hracích prvků od firmy Tomovy parky do rekreačního střediska s tím, ţe
tento poţadavek bude řešen v r. 2012.
2. Pořízení náhradního dílu k rozbitému pítku na náměstí v hodnotě cca 4 000,- Kč, které je
v současné době pro město zbytečně nákladné. Pítko bude opraveno pouze provizorně.
3. Nákup pódia a kompletního poloprofesionálního ozvučení, z dotace Královéhradeckého
kraje, nabídnutý Mikroregionem Tábor. Spoluúčast je 40% a pro město by činila 21 600,Kč.
III. Bere na vědomí:
1. Informace pana Ţďánského o stavu rekreačního zařízení Palda, jejího dosavadního
hospodářského výsledku, obsazenosti Paldy do konce října a o plánech na nejbliţší období
(pokus o krádeţ osobního automobilu v areálu Paldy a řešení podobných situací, špatný
stav prvků na dětském hřišti, plán na nákup prvků nových, a to od firmy Tomovy parky,
kdy by firma byla ochotná přistoupit k měsíčním splátkám, provozování letního kina,...)
2. Pochvalný e-mail učitelky Základní školy Kostomlaty pod Milešovkou, vyjadřující se
k vynikajícímu přístupu v rekreačním zařízení Palda a v rovenském INFU, a ke
spokojenosti s ubytováním i se stravou na Paldě (příloha č. 2).
3. Informace o problémech spojených s opravou cesty na Holubínek. Firma LTM Vrchlabí
s.r.o.(jediná reagující na nabídku na opravu cesty) informovala, ţe není v technických
moţnostech firmy udělat na této cestě opravu penetrací vzhledem k nedostatečné šíři
komunikace. Firma v současnosti prověřuje moţnost vypůjčit si techniku od jiné firmy.
4. Opětovné vyčištění poţární nádrţe, které provedla rodina ...................
5. Informace o jednáních souvisejících s toky Veselka a Václavka mezi paní starostkou a Lesy
ČR a Povodím Labe, které tato povodí spravují. Jednání byla vyvolána mimo jiné ţádostí
občanů Václaví, kteří chtějí sanaci břehu Václavského potoka a ţádostí paní .............,
majitelky domu v ulici U mlýna, aby bylo zajištěno ořezání stromů, které zasahují do

koryta,protoţe koryto je mělké, zachytávají se tam nečistoty a strouha snadno přeteče. Lesy
ČR budou situaci v Rovensku řešit v příštím roce.
6. Informace o současném stavu budovy hasičárny v Křečovicích a reklamaci, která byla na
vzniklé závady uplatněna u firmy Esco s.r.o. Firma uznala poţadavek reklamace za
oprávněný a práce provede v nejbliţší době.
7. Stíţnost pana ...................., ve které si stěţuje na majitele sousedního domu p. ..................., s
tím, ţe bude provedeno místní šetření. (příloha č. 3)
8. Informace o projektu Výstavba vodovodního řadu Štěpánovice u Rovenska pod Troskami
– Blatec, v celkové délce 410 m, který je určen pro plánovanou výstavbu 4 rodinných domů
s moţností rozšíření zástavby s tím, ţe projekt bude předloţen zastupitelstvu k posouzení
(příloha č. 4).
9. Informace o Výzvě č. 4. k předkládání projektů na MAS – Brána do Českého ráje,
týkající se projektů modernizace zemědělství, cestovního ruchu – ubytování, obnovy a
rozvoje vesnice. Termín příjmu ţádostí je 12. – 13. září 2011. Seminář k této výzvě bude
v Libuni dne 22.8.2011 od 15.00 hodin.
10. Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje,
které proběhne v pondělí 12.září 2011 v 10.00 hod v multimediálním sále Krajského úřadu
Libereckého kraje.
11. Nutnost provedení místního šetření v ulici U hřiště, kde v důsledku špatného odtoku
dešťové vody kvůli zvýšení úrovně nově vybudované komunikace dochází k zatopením
zahrad.
IV. Pověřuje:
1. Paní starostku podpisem smlouvy s firmou Vodafone Czech Republic a.s.
2. Pana Ţďánského zabezpečením likvidace nebezpečných prvků na dětském hřišti
(věţ se skluzavkou).

……………………..
Zdeňka Nejedlá
starostka

……………………..
Bc. Jiří Bíma
ověřovatel

…………………….
Ing. Petr Halama
ověřovatel

