U S N E S E N Í č. 32
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami konaného dne
6.června 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice.
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Návrh Smlouvy o dílo na restaurování sakrální plastiky – kříţku – v ulici Matouškova na p.p.č.
1965/1, mezi Městem Rovensko p.Tr. a kamenosochařem-restaurátorem, p. Jiřím Číhalem
(nedílnou součástí smlouvy je návrh na restaurování) (příloha č. 1).
2. Darovací smlouvu mezi Městem Rovensko p.Tr. a panem Miroslavem Bakovským, který věnuje
peněţitý dar ve výši 20 000,-Kč, za účelem úhrady nákladů spojených s restaurátorskými pracemi a
opravou sakrální plastiky – kříţku - v ulici Matouškova (příloha č. 2).
3. Nový spisový, skartační a archivní řád včetně přílohy – seznamu skartačních znaků (příloha č. 3).
4. Vypracování projektu na odvodnění části ul. U Hřiště firmou VodoPro, s.r.o. a pověření jejího
zástupce inţenýrskou činností a dalšími úkony spojenými s vydáním územního souhlasu k realizaci
stavby.
5. Odloţení termínu zpracování projektu PD IV-12-2005296- připojení nových RD v Zahradní
lokalitě v Rovensku p.Tr., ke dni 30.9.2012.
6. Povolení vybudování sjezdu z místní komunikace na p.p.č. 2234/1 pro akci „Výstavba nového
rodinného domu p.p.č. 1781/5 k.ú. Rovensko p.Tr.“
7. Vyvěšení záměru pronájmu části p.p.č. 818/1 (příloha č. 4)
8. Výpověď nájmu nebytových prostor ve dvoře radnice – dílny, kterou má pronajatu p. Jan Belda
st.
9. Zadání zhotovení 5 druhů pohledů s motivy města, od kaţdého druhu 1000 ks (příloha č. 5)
II. Bere na vědomí:
1. Ţádost PaedDr. Z.Měkyny, ředitele ZŠ, o dofinancování rozpočtu školy na platy pedagogů,
z důvodu výrazného sníţení počtu ţáků v příštím školním roce.
2. Informace p. Šťovíčka o chodu rekreačního zařízení Palda.
3. Propojení sloupů veřejného osvětlení v ulici Riegrova od parcely p. Šonského do uličky u p.
Ungra s tím, ţe realizaci provede firma DEHES.
4. Přerušení ţivnostenského oprávnění města na hostinskou činnost z důvodu pronájmu rekreačního
zařízení Palda. Hospodářská činnost města nebude dále sledována odděleně jako vedlejší činnost
města, ale bude účtována v rámci rozpočtové činnosti města. Zůstatky nákladových a výnosových
účtů hospodářské činnosti budou přeúčtován na účty rozpočtového hospodaření a na příslušné
paragrafy a poloţky a tím budou vykazovány i ve výkazu FIN 2-12. Předpokládané příjmy a výdaje
budou zapojeny do rozpočtu rozpočtovou změnou. Zůstatek účtu hospodářské činnosti bude
převeden na ZBÚ a bankovní účet zrušen.
5. Uzavření dohody mezi panem Dědečkem, majitelem pozemku se studnou v Křečovicích a p.
Kubátem, zastupujícím SDH Křečovice. Předmětem dohody je umoţnění napojení hasičské
zbrojnice na studnu p. Dědečka (příloha č. 6).
6. Ţádost p. ................ o opravu cesty k Borám a v lokalitě zvané ,,Červený vršek“.
7. Upozornění ředitelky MŠ Rovensko p.Tr., pí. Broţkové, na špatný stav severní zdi budovy
školky s tím, ţe věc bude řešena.
8. Poškození místní komunikace na Šachtě firmou ELCON, vzniklé při instalaci sloupů
elektrického vedení a závazek firmy, ţe komunikaci po skončení prací opraví.
9. Výsledek šetření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ohledně vyhodnocení obsahu vysílání
Infokanálu Nej-Tv-Rovensko p.Tr. (příloha č. 7)

10. Znění nového zákona č.174/2012, kterým se mění zákon o místních poplatcích (poplatek za
komunální odpad - moţnost stanovení vyšší vybírané částky od poplatníků od r. 2013) (příloha č.
8).
11. Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Rovensko pod Troskami, které
proběhne 26.6.2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Rovensko pod Troskami (příloha č. 9).
12. Akceptování ţádosti o podporu ze SFŢP v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí, na
projekty ,,Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ“.
13. Návrh na podání dvou podnětů pro aktualizaci ZUR LB kraje s tím, ţe budou předloţeny na
veřejném jednání zastupitelstva ke schválení (příloha č. 10)
14. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rovensko p.Tr. za rok 2011 (příloha č. 11).
III. Pověřuje:
1. Paní starostku podpisem Smlouvy o dílo s kamenosochařem p. Jiřím Číhalem - restaurování
sakrální plastiky v ulici Matouškova.
2. Paní starostku podpisem darovací smlouvy s panem Miroslavem Bakovským, na částku 20 000,Kč, za účelem úhrady nákladů spojených s restaurátorskými pracemi a opravou sakrální plastiky –
kříţku - v ulici Matouškova.

……………………..
Zdeňka Nejedlá
starostka

……………………..
Bc. Jiří Bíma
ověřovatel

…………………….
David Majer
ověřovatel

