U S N E S E N Í č. 11
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami konaného
dne 11. července 2011 od 18.30 hodin v terénu a v zasedací místnosti budovy radnice
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Na cestě vedoucí na „Holubínek“ v ulici Matouškova vybudování nových širších
propustků, umístění svodnic do cesty, provizorní opravu povrchu komunikace kamenem a
uválcováním a následné zpevnění povrchu penetrací.
2. Umístění dopravní značky „zákaz stání“ v ul. Riegrova proti odbočce k „Letohrádku“
3. Pořízení devíti kusů set-top-boxů k televizorům v rekreačním zařízení Palda, z důvodu
přechodu z analogového na digitální vysílání.
4. Umístění dvou kontejnerů na textil firmy INTREX – CZECH s.r.o.s tím, ţe by mohly být
umístěny u ZŠ, na parkovišti v Nábřeţní ulici nebo u zdravotního střediska.
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 156/1 o výměře 107 m2 v k.ú. Václaví, obec
Rovensko pod Troskami s tím, ţe návrh na prodej bude předloţen zastupitelstvu ke
schválení
6. Podání ţádosti na Úřad práce Semily o příspěvek na vytvoření pracovní příleţitosti pro
dalšího pracovníka na veřejně prospěšné práce.
7. Nabídku p. Ţďánského, ţe v době uzavření kuchyně ZŠ Rovensko p.Tr. bude obědy do
Domu s pečovatelskou sluţbou dodávat rekreační zařízení Palda s tím, ţe se s touto
nabídkou obrátí i na okolní firmy.
8. Podání ţádosti na Ministerstvo ţivotního prostředí na získání dotace z OPŢP na zateplení
malé budovy ZŠ Rovensko p.Tr.
II. Pověřuje:
1. Starostku Zdeňku Nejedlou oslovením dalších dvou firem, které by vypracovaly tepelný
audit a projekt na zateplení malé budovy Základní školy Rovensko p.Tr. pro podání ţádosti
o dotaci z OPŢP
III. Bere na vědomí:
1. Ţádost p. ............................. o sanaci břehu Václavského potoka, kde v důledku jeho
opakovaného rozvodnění došlo k sesuvu půdy tak, ţe hrozí podemletí cesty, která je
v majetku Města Rovensko pod Troskami s tím, ţe bude osloven správce toku Václavský
potok se ţádostí o úpravu břehů toku.
2. Uspokojivý stav cesty „do Kotle“ s tím, ţe k opravě bude přistoupeno, aţ bude oprava
potřebná.
3. Špatný stav místní komunikace – odbočky k „Letohrádku“ v ul. Riegrova s tím, ţe se jedná
o značně dlouhý úsek a bude hledán nejefektivnější způsob opravy.
4. Pozvání zástupců spřátelené polské obce Mecinka na akci Muchowska kosa, která se bude
konat 24.7.2011.
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