U S N E S E N Í č. 34
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 25. července 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice.
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v čp. 182, čp. 219, čp. 1, čp.107uzavření nových smluv a Dodatky ke Smlouvě o dodávce vody v čp. 411, 421, 428, 10
2. Finanční příspěvek na výstavu fotografií P.Luniaczka ve výši 500,-Kč a odeslání
finančních prostředků na účet Svazku obcí Brada.
3. Prodej výrobků z chráněné dílny v Rovensku p.Tr.
4. „Souhlas s podáním ţádosti o podporu z OPŢP“, kde Město Rovensko pod Troskami,
jako člen VHS Turnov, souhlasí se zahrnutím do projektu „Odkanalizování Rovenska
pod Troskami“ a podáním ţádosti o podporu z OPŢP
5. Platový výměr nové ředitelce Základní školy Rovensko pod Troskami paní Mgr. Zuzaně
Bílkové s účinností od 1.8.2012 včetně příplatku za vedení. (příloha č. 1)
6. Odměnu panu řediteli ZŠ, která bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc červenec
2012 (příloha č. 2)
7. Finanční příspěvek Klubu přátel ţeleznic Českého ráje ve výši 5.000,-Kč na jízdu
parního vláčku v rámci akce Pohádkový les
8. Smlouvu s p. Ing. Zdeňkem Dědečkem na bezplatné odebírání vody do Hasičárny
Křečovice ze studny p. Dědečka (příloha č. 3)
9. Smlouvu mezi Městem Rovensko p.Tr. a Ing.Z. Dědečkem na uloţení sítí na jeho
pozemku
(příloha č. 4)
10. Udělení plné moci p. Pavlu Koldovskému k výkonu úkonů spojených s vydáním
územního souhlasu k realizaci stavby „Hasičárna Křečovice – zásobení pitnou vodou“ a
postup při realizaci této akce.
11. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (lékárny) a Výzvu k podání nabídky na
provozování lékárny v čp. 219 (příloha č. 5 a 6)
12. Dočasnou uzavírku ulice U hřiště od křiţovatky u p. J.Broţka aţ po dům Víchových
dne 4.8.2012 z důvodu bezpečnosti účastníků při rockovém koncertu
13. Výpověd smlouvy o nájmu nebytových prostor pronajatých panu Janu Beldovi v měsíci
srpnu 2012 s tříměsíční výpovědní dobou, tzn. ţe nájem bude ukončen k 30.11.2012.
II. Neschvaluje:
1. Vybudování cesty kolem domu čp. 264 a 301.
2. Nabídku na provedení koncertu pana Svěceného a vystoupení herce p. Přeučila
3. Ţádost o prominutí nájmu za část pozemku p.č. 2230/3
II. Bere na vědomí:
1. Informace p. Václava Brunclíka o problému s kanalizací a septikem v Matouškově ulici
2. Výsledky veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ Rovensko p.Tr. za r. 2011 (příloha č. 7)
3. Protokol o kontrole plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z
obalů“
(příloha č. 8)
4. Informace o kvalitě pitné vody v distribuční síti (příloha č. 9)
5. Ţádost pana .............. o odkoupení pozemku p.č. 697/13 a 697/1 na Blatci s tím,
ţe bude uskutečněno výjezdní jednání rady

6. Ţádost o odkoupení části pozemku p.č. 897/1 v k.ú. Štěpánovice panem ............ s tím, ţe
bude uskutečněno výjezdní jednání rady
7. Dohodu o skončení nájmu bytu č. 3 v čp. 219 ke dni 31.8.2012
8. Ţádosti o nájem volných městských bytů s tím, ţe bude rozhodnuto na dalším jednání
rady.
9. Anonymní stíţnost na hlasité hudební produkce na fotbalovém hřišti s tím, ţe na anonym
nebude reagováno
10. Stíţnost nájemců bytů v čp. 429, v Tyršově ulici, na nájemce v bytě č.2 (příloha č. 10)
11. Informaci o špatném stavu zdi v MŠ Rovensko p.Tr. a o odhadnuté ceně za opravu
12. Informaci o poškozeném pítku na náměstí
13. Iinformace o návštěvě zástupců Obce Rovensko u Zábřehu na Moravě a pozvání na
soutěţ
Hry bez hranic do této stejnojmenné obce
14. Návrh na rozdělení společného lesního majetku Města Rovensko pod Troskami a Obce
Hrubá skála, který vypracoval zástupce lesní správy p.Z.Broţek (příloha č. 11)
III. Pověřuje starostku:
1. Svolat jednání s p. Kovalčíkem z důvodu problému s připojením kanalizace v Matouškově
ulici
2. Podpisem smluv a dodatků ke stávajícím smlouvám se SčVK a.s.
3. Podpisem darovací smlouvy se Svazkem obcí Brada na poskytnutí finančního příspěvku
(příloha č. 12)
4. Podpisem „Souhlasu s podáním ţádosti o podporu z OPŢP“
5. Projednáním stíţnosti s nájemcem bytu č. 2 v Tyršově ul. 429 a prověřením skutečného
stavu
6. Podpisem smlouvy s p. Dědečkem na bezplatný odběr vody pro Hasičárnu Křečovice
7. Zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor (lékárny) a zveřejněním Výzvy na
podání nabídky na provozování lékárny v čp. 219.

………………………
Zdeňka Nejedlá
starostka

.……………………..
Bc. Jiří Bíma
ověřovatel

……………………..
Ing. Petr Halama
ověřovatel

