U S N E S E N Í č. 13
z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami
konaného dne 12. srpna 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice
Rada Města Rovensko pod Troskami:
I. Schvaluje:
1. Povolení TaPŠ ILMA vyuţít bezúplatně travnatou plochu u hřiště nad Základní školou
Rovensko
p.Tr. pro stanování v době trvání jejich letního tábora, v termínu 14. – 21.8.2011 s tím, ţe po
skončení akce bude prostranství uklizeno a za podmínky, ţe TaPŠ ILMA uspořádá zdarma
taneční vystoupí v rámci oslav výročí města.
2. Smlouvu se společností Liberty One CZ s.r.o.na zprostředkování vystoupení skupiny Rangers
dne 16.9.2011 v rámci oslav 640 let od první zmínky o Rovensku p.Tr. Cena za koncert –
35 000,- bez DPH, celková smluvní cena 42 000,- Kč (příloha č.1).
3. Zakoupení velkokuchyňské myčky do rekreačního areálu Palda, typ Alba 1000, rok výroby 1991,
za cenu 25 000,- Kč.
4. Smlouvu s firmou Active Tours s.r.o. z Prahy na pronájem sálu radnice ve dnech 17. –
21.10.2011
za účelem předváděcí akce, a to za cenu 6.850,- Kč (příloha č.2).
5. Opravu střechy v domě č.p. 428 (domek na plovárně) v rámci reklamace a zakoupení materiálu
na opravu vnitřních prostor poničených zatékající vodou s tím, ţe opravu provede nájemce.
6. Nabídku na zpracování podkladů pro ţádost o dotaci na zateplení budovy ZŠ z Operačního
programu ţivotního prostředí firmy EKO-POINT Czech, s.r.o.zastoupené Ing. Davidem
Tauchmanem za 35.000,-- Kč (příloha č. 3).
II. Bere na vědomí:
1. Informace Ing. Michala Ţďánského o chodu rekreačního zařízení Palda a o moţnosti zakoupit
ubytovací software, jehoţ demoverzi právě pouţívá na vyzkoušení.Cena je cca 30 000,- Kč a je
moţnost nákupu na splátky v průběhu tří let. Nabídka platí do 31.12.2011.
2. Nabídku firmy Prodis Vrchlabí na světelnou vánoční výzdobu.
3. Zakoupení 5 kspouţitých beden na posypový materiál pro zimní období od firmy Dioptra za cenu
200,- Kč/1 ks, které budou umístěny u MŠ, zdravotního střediska a na dalších potřebných
místech.
4. Stanovisko Ing. Jana Otmara, který nedoporučil umístění dopravní značky Obytná zóna v ulici
U Hřiště. Lepším řešením je omezení rychlosti a umístění retardérů.
5. Ţádost paní Petry Hrubé na pokácení dvou stromů – náletových dřevin, v k.ú. Václaví, na p.p.č.
358/1 z důvodu jejich špatného stavu. Hrozí poškození sousedních budov. Bude provedeno
místní
šetření.
6. Dohodu s firmou INTREX – CZECH s.r.o.na dodávku pouze jednoho kontejneru na textil s tím,
ţe nejvýhodnější místo pro kontejner vybere firma ve spolupráci s městem.
7. Nutnost opravy nevyhovující a vlhkem poškozené úřední desky v Tyršově ulici.
8. Špatný stav toku Veselka s tím, ţe část toku procházející městem pravděpodobně přejde do
vlastnictví města. Nutná je oprava tarasu a utrţeného břehu v ulici Nábřeţní – bude provedeno
místní šetření. V příštím roce bude provedena revitalizace ostatních částí toku Lesy ČR.
9. Veřejné projednání Konceptu územního plánu Města Rovensko pod Troskami, které se bude
konat ve středu 14.9.2011 od 15.00 hodin a veřejné projednání Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje, které se bude konat 12.9.2011 v Liberci.

III. Pověřuje:
1. Paní starostku podpisem smlouvy s TaPŠ ILMA.
2. Paní starostku podpisem smlouvy se společností Liberty One CZ na vystoupení skupiny Rangers.
3. Paní starostku podpisem smlouvy na nákup velkokapacitní kuchyňské myčky do rekreačního
zařízení Palda.
4. Paní starostku zjištěním, jakým způsobem je prováděna světelná vánoční výzdoba v okolních
obcích.
5. Paní starostku projít s Ing.Otmarem město a vytypovat problematická místa a potřebné umístění
dopravních značek na místních komunikacích.
6. Paní starostku podpisem smlouvy s firmou Active Tours s.r.o. z Prahy, na pronájem sálu radnice
ve dnech 17. – 21.10.2011 za účelem předváděcí akce.

……………………..
Zdeňka Nejedlá
starostka

……………………..
Bc. Jiří Bíma
ověřovatel

…………………….
Marek Náhlovský
ověřovatel

