U S N E S E N Í č. 5
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 22. března 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Uzavření „dohody o narovnání“ s firmou S-textil s.r.o. a vyvěšení záměru pronájmu sálu
radnice v určených termínech (příloha č.1)
2. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 5 o výměře 560 m2
3. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Telefónica O2 s.r.o. na zřízení věcného břemene za
účelem překládky telekomunikačního kabelu na p.p.č. 2265 v délce 0,9 m. Pronájem bude
zřízen bezúplatně, pro daňové účely bude oceněn 1.000,-- Kč (tj. 5 let po 200,-- Kč) s tím,
že bude předložena zastupitelstvu ke schválení na veřejném jednání zastupitelstva (příloha
č. 2).
4. Otevření informačního střediska od 19.4.2011.
5. Uzavření pracovní smlouvy s kuchařem rekreačního zařízení Palda od 1.4.2011 na dobu
určitou – 1 rok a uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo pokojská a pomocná
administrativní pracovnice rekreačního zařízení Palda od 1.4.2011 na dobu určitou – do
30.9.2011 (na dobu sezony).
6. Zveřejnění záměru prodeje havarovaného osobního automobilu BMW 535 I na náhradní
díly po zařazení automobilu do majetku města.
II. Pověřuje:
1. Paní starostku podpisem Dohody o narovnání s firmou S-textil s.r.o.
2. Paní starostku zasláním vyjádření VHS Turnov investorům rodinného domku na p.p.č.
1718/6 v k.ú. Rovensko pod Troskami s tím, že město v současné době nemá na investici
finanční prostředky a že postup zasíťování stavební parcely investorem rodinného domku je
standardní i v ostatních obcích.
3. Paní starostku odpovědět obyvatelům a vlastníkům nemovitostí na žádost o řešení
problematiky výstavby kanalizace v lokalitě ulice Boroví.
III. Bere na vědomí
1. Výsledek jednání s vlastníkem domu čp. 22 v Křečovicích ohledně řešení situace, kdy
v zimním období voda stékala na cestu, kde namrzala a tvořila náledí, a dále stékala do
sklepa v čp. 22.
2. Cenovou nabídku firmy Reacom na opravu místních komunikací po zimním období s tím,
že budou osloveny další firmy, aby podaly nabídku na opravy.
3. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s.o zřízení
věcného břemene za účelem vynucené překládky komunikačního zařízení na p.p.č. 2265 v
délce 0,9 m2 s tím, že návrh bude přeložen zastupitelstvu města ke schválení na veřejeném
jednání zastupitelstva.
4. Informaci, že při plánované akci „Výstavba splaškové kanalizace, centrální ČOV a
rekonstrukce souběžných vodovodních řadů“ bude město potřebovat 20 – 30 mil. Kč na
vlastní podíl na této akci a na doprovodné akce (rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníky,
dešťová kanalizace,…).
5. Celkový úklid chodníků a místních komunikací pracovníky technických služeb s tím, že
bude ušetřeno za úklid strojově odbornou firmou.

6. Vyhotovení znaleckého posudku Ing. Ladislavem Drbohlavem na havarovaný osobní
automobil BMW 535 I, na základě kterého bude tento automobil zařazen do majetku města.

………………………
Zdeňka Nejedlá
starostka

.……………………..
Bc. Jiří Bíma
ověřovatel

……………………..
David Majer
ověřovatel

