U S N E S E N Í č. 6
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 14. dubna 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Pozvání zástupců z polské Mecinky na hasičské soutěţe konané v červnu 2011.
2. Návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 2230/9 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec
Rovensko pod Troskami Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a předloţení
tohoto návrhu zastupitelstvu k projednání.
3. Otevírací dobu městského informačního střediska – otevřeno bude v dubnu 2011 a v květnu
2011 od 20.4.2011 takto: středa – čtvrtek 10.00 h – 12.00 h
12.30 – 16.00 h
pátek
9.00 h – 12.00 h
12.30 – 16.00 h
sobota
9.00 h – 14.00 h
Bude otevřeno i o velikonoční neděli 24.4.2011 9.00 – 14.00 hod. Obsluhu na informačním
středisku bude v měsíci dubnu a květnu 2011 provádět pracovník na dohodu o provedení
práce.
II. Pověřuje:
1. Paní starostku odpovědí na dopis p. Černé a nabídnutím bydlení v DPS.
2. Zjistit, zda je moţné ukládat stavební suť na soukromém pozemku.
3. Paní starostku jednáním s Lesy ČR ohledně provádění sluţby odborného lesního hospodáře.
4. Paní starostku jednáním s TJ Sokol a přípravou nové smlouvy na sekání travních porostů na
sportovních zařízeních a přípravou smlouvy na převedení sekačky z majetku města do
majetku TJ Sokol
5. Paní starostku zajistit vydání rozhodnutí na pokácení uschlé borovice v parku.
6. Paní starostku zajistit pokácení vrby na lesním pozemku u cesty na Holubínek.
7. Pana Halamu posouzením stavu vrby u nádraţí.
8. Paní starostku reklamací opadávajících palubek na nové hasičárně v Křečovicích.
9. Paní starostku poţádat firmu Zea-land o příspěvek na opravu místní komunikace na
Křečovice.
10. Paní starostku odpovědí na ţádost firmy Konvex o potvrzení o likvidaci odpadu.
III. Bere na vědomí
1. Dopis p. Černé ohledně úhrady poplatku za odpady a za psa (příloha č. 1)
2. Informaci o fungování rekreačního střediska Palda
3. Moţnost uzavření smlouvy s novým revírníkem na provádění sluţby odborného lesního
hospodáře v městských lesích v oblasti směrem na Křečovice
4. Skončení smlouvy města s TJ Sokol na sekání travních porostů.
5. Nutnost zpevnění břehu u nové hasičárny v Křečovicích.
6. Poţadavek ZŠ Rovensko p.Tr. na opravy s tím, ţe budou zjištěny potřebné částky na opravy
a potom se bude dále řešit. Návrh, aby opravy obrubníků parkoviště a lemování bunkru za
školou provedl pan školník (příloha č. 2)
7. Informaci, ţe 4. června 2011 proběhne sběr nebezpečných sloţek komunálního odpadu.
8. Ţádost občanů z Křečovic na opravu místní komunikace na Křečovice směrem od Šachty.
9. Ţádost o prkna na lávku přes potok v Křečovicích s tím, ţe bude prověřena a řešena.

IV. Neschvaluje:
1. Nabídku na opravu střechy hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích z důvodu nedostatku
finančních prostředků.
2. Odebírání 10 výtisků časopisu „Spokojený senior“ za příspěvek 100,-- Kč měsíčně.

………………………
Zdeňka Nejedlá
starostka

.……………………..
Marek Náhlovský
ověřovatel

……………………..
David Majer
ověřovatel

