U S N E S E N Í č. 16
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 26.9. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Zadat zhotovení pohledů s motivy města Rovensko p.Tr. a rekreačního zařízení Palda
nákladem 10 000 ks za cenu 0,76 Kč.
2. Prodlouţení pracovní smlouvy pracovnice obchodního provozu rekreačního zařízení Palda
do 31.3.2012.
3. Smlouvu o spolupráci s firmou Dimatex CS, spol. s.r.o. na umístění 1 ks kontejneru na sběr
textilu, jenţ je umístěn u zdravotního střediska (příloha č.1).
4. Smlouvu o výpůjčce nemovitosti – pozemkové parcely č. 1870/2 v k.ú. Rovensko p.Tr. mezi Městem Rovensko pod Troskami a Českou republikou, zastupovanou Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových (příloha č.2).
5. Z důvodu ukončení pracovního poměru se zaměstnancem na veřejně prospěšné práce
zaměstnat dalšího pracovníka evidovaného na úřadě práce od října 2011 do 31.3.2012.
6. Prodlouţení pronájmu pozemků v dančí oboře na dalších pět let za cenu 4 500,-Kč/rok od
1.10.2011 do 30.9.2016.
II. Bere na vědomí:
1. Informace p. Ţďánského o chodu městského rekreačního zařízení Palda.
2. Informace pana Hejduka a paní Bímové o blíţící se akci odkanalizování města Rovenska
pod Troskami a potřebných krocích města k úspěšnosti akce.
3. Ţádost o povolení pokácení červenolistého buku u nemovitosti v Jiráskově ulici s tím, ţe
pokácení nedoporučuje.
4. Stíţnost na špatný stav přístupové cesty k pozemkům u Koudelky z důvodu rozorání meze.
5. Informaci o nabídce na výměnu pozemků ve vlastnictví města v k.ú. Štěpánovice za
pozemky, které by pro město byly výhodné pro urovnání problémů s cestou ve
Štěpánovicích, s tím, ţe nabídka bude předána ke zváţení zastupitelstvu.
6. Návrh na finanční příspěvek v částce 5 000,- Kč místní organizaci Klubu českých filatelistů
v Rovensku pod Troskami k 60 letům výročí jejich zaloţení a na připravovanou broţuru
vydávanou při této příleţitosti s tím, ţe bude předloţen zastupitelstvu ke schválení.
7. Nutnost pevně stanovit a upravit pravidla daná vyhláškou o záboru veřejného prostranství.
Upravená vyhláška bude předloţena zastupitelstvu k posouzení a schválení.
8. Stav domu č.p. 109 v Komenského ulici, který ohroţuje bezpečnost obyvatel a nutnost
situaci řešit.
9. Informace o ţádostech o zřízení věcných břemen a návrh na vytvoření ceníku, kterým se
bude město řídit s tím, ţe o ceníku bude jednat zastupitelstvo na svém pracovním jednání.
10. Stíţnost na rušení nočního klidu uţivateli domu v ul. U Mlýna a návrh na vytvoření
vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlasitých činností s tím, ţe o vyhlášce bude
podrobně jednat zastupitelstvo.
11. Informace o ţádosti o odstranění či okleštění porostů v parku, které ohroţují bezpečnost
trafostanice na p.p.č. 2065/2 a 2065/15. Jedná se i o červenolistý buk, který je veden jako
památný strom a tvoří významný krajinotvorný prvek s tím, ţe paní starostka byla pověřena
jednáním v této věci.
12. Špatný stav části ulice Riegrova, odbočky k tzv. Letohrádku s tím, ţe situace bude řešena
na pracovním jednání zastupitelstva.
13. Informace o podaných připomínkách ke Konceptu Územního plánu Města Rovensko pod
Troskami (příloha č.3)

III. Pověřuje:
1. Paní starostku podpisem smlouvy o spolupráci s firmou Dimatex CS, spol. s.r.o.na
umístění 1 ks kontejneru na sběr pouţitého textilu a párové obuvi.
2. Paní starostku podpisem smlouvy o výpůjčce nemovitosti – pozemkové parcely č.p. 1870/2
v katastrálním území Rovensko pod Troskami. mezi Městem Rovensko pod Troskami a
Českou republikou, zastupovanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. Paní starostku jednáním ve věci odstranění či okleštění porostů v parku.

……………………..
Zdeňka Nejedlá
starostka

……………………..
Bc. Jiří Bíma
ověřovatel

…………………….
Ing. Petr Halama
ověřovatel

