U S N E S E N Í č. 31
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 28. května od 19.00 hodin v terénu a poté v zasedací místnosti budovy radnice
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Oddělení části pozemku p.č. 897/1 v k.ú. Štěpánovice geometrickým plánem s tím, ţe
ţádost o odkoupení bude předloţena zastupitelstvu.
2. Smlouvu mezi Městem Rovensko pod Troskami a ČEZ Distribuce a.s. o právu provést
stavbu na p.p.č. 2253/2. Předmětem smlouvy je umístění zařízení distribuční soustavy akce
„Rovensko p.Tr., Riegrova – KNN pro RD Šonský“ (příloha č. 1)
3. Vytyčení cesty na p.p.č. 2275 geodetem.
4. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – lékárny dohodou k
31.5.2012.
5. Vypsání výzvy na nalezení nového provozovatele lékárny v Rovensku p.Tr.
6. Prodej broţury „Drahoňovský“ panu Langhamerovi, a to 15 ks za 35,-- Kč vč.DPH.
7. Ţádost ............... o sloupky ze zrušeného plotu u cesty k mateřské školce, za likvidaci,
odvoz a zarovnání terénu.
8. Ţádost SDH Křečovice o příspěvek na vybudování protlaku pod komunikací, kterým bude
vedena voda ze studny p. Dědečka do budovy hasičské zbrojnice v Křečovicích.
9. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Rovensko pod Troskami a .........
na právo vstupu na pozemky p.č. 794/1, 794/2 a 2291/1 za účelem opravy a údrţby potrubí
splaškových vod, za jednorázovou úhradu 500,-- Kč vč.DPH (příloha č. 2)
10. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu letních turistických
autobusových linek v Českém ráji na rok 2012, ve výši 6 000,-Kč (příloha č. 3)
11. Návrh na podobu pohledů města. Tisk provede firma Polygraf Modřišice Turnov, nákladem
5 000 ks, za cenu 0,92,- za jeden kus.
12. Ţádost OdKomunity, o podporu jejich veřejně prospěšného projektu zveřejněním na
webových stránkách města.
13. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2253/2 pro akci
„Rovensko p.Tr., Riegrova - KNN pro RD Šonský“mezi Městem Rovensko p.Tr. a ČEZ
Distribuce a.s. za cenu 1.000,-Kč včetně DPH platné ke dni uzavření smlouvy (příloha č. 4)
14. Vymalování pánských a dámských WC v budově radnice.
15. Opravu kříţku v ulici Matouškova a oslovení kamenosochaře p. Číhala sestavením nabídky
na restaurátorské práce.
16. Opravy místních komunikací (ul.Matouškova, Jiráskova, Riegrova) firmou Street, za cenu
500,-Kč/m2.
II. Neschvaluje
1. Ţádost o zřízení lampy veřejného osvětlení na sloup na pozemku p.č. 1994/2, vedoucím z ul.
Matouškova k potoku Veselka.
II. Bere na vědomí:
1. Ţádost o odkup pozemků p.č. 697/13 a 697/1 v k.ú. Štěpánovice.
2. Návrh p. Vladimíra a Víta Římsových na řešení přístupové cesty k chatám v k.ú.
Štěpánovice (příloha č. 5)
3. Výsledek kontroly FÚ Liberec – akce ,,Vybudování dětského koutku“ s tím, ţe je vše v
pořádku a nebyla zjištěna povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně.
4. Ţádost p. ...................., o přidělení bytu v domě č.p. 429, s moţností následného odkoupení.
5. Ţádost PaedDr. Z.Měkyny o poskytnutí příspěvku na instalaci bezpečnostního zámku v

budově malé školy s tím, ţe ţádost bude předloţena zastupitelstvu.
6. Sběr nebezpečných sloţek komunálního odpadu, který proběhne v sobotu 2.6.2012.
7. Připravovanou novelu rozpočtového určení daní, která posílí rozpočty obcí.
III. Pověřuje:
1. Paní starostku jednáním s ...................... ohledně umístění hnízda pro nádoby na tříděný
odpad na p.p.č. 343/5 ve Václaví.
2. Paní starostku podpisem smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 2253/2 mezi Městem
Rovensko p.Tr. a ČEZ Distribuce a.s.
3. Paní starostku podpisem dohody o ukončení pronájmu lékárny dohodou k 31.5.2012.
4. Zastupitele p. Reného Rychtra dohledem nad sběrem nebezpečných sloţek
komunálního odpadu dne 2.6.2012.
5. Paní starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Rovensko pod
Troskami a p. Potůčkem.
6. Paní starostku podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu
letních turistických autobusových linek v Českém ráji.
7. Paní starostku podpisem Smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s., o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2253/2 pro akci „Rovensko p.Tr., Riegrova KNN pro RD Šonský“.
8. Paní starostku oslovením kamenosochaře p. Číhala o sestavení nabídky na provedení
restaurátorských prací na kříţku v ulici Matouškova.

……………………..
Zdeňka Nejedlá
starostka

……………………..
Bc. Jiří Bíma
ověřovatel

…………………….
David Majer
ověřovatel

