U S N E S E N Í č. 7
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 26. dubna 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Pronájem části pozemku p.č. 5 o výměře 560 m2 v k.ú. Rovensko pod Troskami, obec Rovensko
pod Troskami p. Michálkovi za 4,-- Kč 1m2/1 rok od 1.5.2011 do 31.12.2014 s možností ukončení
smlouvy dohodou.
2. Smlouvu na pronájem sálu radnice s jevištěm firmě S-textil s.r.o.za účelem prodeje
secondhandového zboží v určených termínech za 38.571,-- Kč (příloha č.1).
3. Bezplatné poskytnutí plochy parkoviště na náměstí dne 28.5.2011 od 8.00 do 17.00 hod.za
účelem srazu veteránů motocyklů JAWA 500 OHC.
4. Návrh na likvidaci - zasypání studny v Matouškově ulici u čp.233, která neplní svůj účel, vadí v
průjezdu a hrozí nebezpečím vážného úrazu a předložení tohoto návrhu zastupitelstvu ke schválení.
II. Pověřuje:
1. Paní starostku podpisem smlouvy na pronájem pozemku p Michálkovi
2. Paní starostku podpisem smlouvy na pronájem sálu a jeviště firmě S-textil s.r.o.
3. Paní starostku zjistit možné pracovníky z úřadu práce
4. Panu Halamovi zajistit pokácení uschlé borovice v parku s tím, že vytěžené dřevo bude odvezeno
k využití do rekreačního zařízení Palda
III. Bere na vědomí
1. Výsledky prověření jednotlivých žádostí o odkoupení pozemů přímo na místě (příloha č.2)
2. Možnost zaměstnat uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce na sezonní práce, počet možných míst
bude upřesněn na příštím jednání rady města.
3. Žádost p. Zahrádky a p. Pilařové na opravu komunikací s tím, že bude nejprve provedeno místní
šetření s určením rozsahu nutných oprav
4. Žádost p. Vosáhla na pokácení náletové břízy na pozemku p.č. 815/3 s tím, že bude provedeno
místní šetření, které určí další postup.

………………………
Zdeňka Nejedlá
starostka
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Bc. Jiří Bíma
ověřovatel
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Marek Náhlovský
ověřovatel

