U S N E S E N Í č. 33
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 27.června 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice.
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Pronájem hřiště a přilehlých prostor kolem školy a haly TaPŠ ILMA Turnov v termínu 19.26.8.2012 pro konání příměstského tanečního tábora bezplatně s tím, ţe po skončení tábora bude
prostor uklizen a ILMA vystoupí na některé z akcí pořádaných městem bez nároku na honorář.
2. Nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 2230/3 v k.ú. Rovensko p.Tr. o výměře 24,1 m2 a
paušální cenu za pronájem ve výši 2.000,- Kč/1 rok (příloha č. 1).
3. Umístění vítacích cedulí v obci s bezpečnostní tématikou zdarma. Firma SAVE OUTDOOR
s.r.o. zajistí výrobu, výstavbu, izolaci a údrţbu. Vítací cedule budou instalovány ve vjezdu do
Rovenska od Ktové a od Ţernova (příloha č. 2).
4. Prodlouţení nájemní smlouvy v domě č.p. 429, byt č. 2, do 30.9.2012.
5. Vyvěšení záměru pronájmu dvou pozemků – pozemek p.č. 2108/17 o výměře 1907 m2 a
pozemek p.č. 1921/1 o výměře 254 m2, oba ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr., v k.ú. Rovensko
p.Tr.
6. Cenu za pronájem pozemků neslouţících pro účely podnikání ve výši 4,-Kč/1m2/1 rok pro rok
2012.
7. Ţádost SDH Křečovice o poskytnutí fůry kamene „udrţováku“ pod panely základny pro hasičská
cvičení.
8. Návrh postupu vyúčtování záloh na sluţby v DPS (příloha č. 3)
9. Návrh zaměstnat pracovníka na dohodu o provedení práce na letní sezónu, který by se staral o
poţární nádrţ a okolí.
II. Neschvaluje:
1. Umístění stojanu k distribuci týdeníku 5+2 dny v prostorech budovy radnice.
III. Bere na vědomí:
1. Informaci k pronájmu pozemků pro nepodnikatelské účely - platný výměr Ministerstva financí č.
1/2012 ze dne 28.listopadu 2011 uveřejněném v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR, kterým
se vydává seznam zboţí s regulovanými cenami. Tímto novým Výměrem č. 1/2012 není stanovena
ţádná maximální výše pro nepodnikající osoby (příloha č. 4).
IV. Pověřuje:
1. Paní starostku podpisem smlouvy s TaPŠ ILMA na pronájem hřiště a přilehlých prostor kolem
školy a haly.
2. Paní starostku podpisem smlouvy na pronájem části p.p.č. 2230/3 (před cukrárnou na náměstí).

……………………..
Zdeňka Nejedlá
starostka

……………………..
Bc. Jiří Bíma
ověřovatel

…………………….
David Majer
ověřovatel

