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1-1/11 
ZM schvaluje úpravu programu:  

Výstavba nového pavilonu mateřské školy 
19.1.2011 Jakob ihned   

2-1/11 ZM schvaluje program jednání s úpravami. 19.1.2011 Jakob ihned   

3-1/11 ZM schvaluje zápis č. 13/2010 ze dne 8.12.2010. 19.1.2011 Jakob ihned   

 ZM bere na vědomí plnění usnesení ZM za prosinec 2010. 19.1.2011     

 ZM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 1.12. do 11.1.2011 19.1.2011     

4-1/11 

ZM bere na vědomí příjmovou a výdajovou stránku územního rozpočtu města Roztoky, rekapitulaci příjmů a výdajů, financování 
a jejich konsolidaci včetně financování (třída 8), a to ke dni 31.12.2010. 

ZM konstatuje, že výdajová stránka rozpočtu města nebyla překročena. 

ZM schvaluje předložený návrh rozpočtových opatření za prosinec 2010. 

19.1.2011 Walterová ihned   

 ZM bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru ze dne 10.1. a 17.1.2011. 19.1.2011     

5-1/11 
ZM schvaluje zvýšení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na 500 Kč. 
19.1.2011 Makajev, Krautová ihned   

 ZM schvaluje zvýšení sazby v čl. 15 odst. 1 písm. f) návrhu vyhlášky o poplatcích z 10 Kč na 20 Kč a z 8 Kč na 15 Kč. 19.1.2011 Návrh nebyl přijat.    

6-1/11 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích včetně příloh č. 1 a č. 2, s účinností vyhlášením na úřední desce; 
do vyhlášky budou zapracovány drobné jazykové úpravy. 

19.1.2011 Makajev ihned   

7-1/11 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o znaku a vlajce města. 19.1.2011 Jakob ihned   

 
ZM ukládá místostarostovi p. Stanislavu Boloňskému, aby ve spolupráci se zastupitelem p. Jaroslavem Drdou připravil definitivní 

znění Statutu časopisu Odraz ve smyslu připomínek vzešlých z diskuze na jednání ZM. 
19.1.2011 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Turoň, Blažek, 
Cihlář, Roškotová, Calta, 

Jungwirthová, Štifter, 

Drda (8) 
proti: p. Novotný, 

Boloňský (2) 

zdrželo se: Jakob, Šefr, 
Hejduk, Matas, Kubečka, 

Jandík, Pařízek, 

Šlancarová (8) 

 

8-1/11 
ZM schvaluje změnit text v předloženém znění Statutu městského časopisu Odraz článku I. odst. 1 takto: 

„…každá z těchto volebních stran má právo mít v RR své zastoupení.“ 
19.1.2011 Boloňský, Jakob ihned   

9-1/11 

ZM schvaluje doplnit předložené znění Statutu městského časopisu Odraz v článku IV. novým odstavcem č. 5 v tomto znění: 

„Redaktor zodpovídá za čerpání finančních prostředků schválených zastupitelstvem v rozpočtu města na výrobu časopisu.“ 
Ostatní odstavce v předloženém návrhu se přečíslují. 

19.1.2011 Boloňský, Jakob ihned   

10-1/11 

ZM schvaluje nový text preambule časopisu Odraz: 

„Vydavatelem časopisu Odraz je město Roztoky.  
Odraz je vydáván jako měsíčník  11x ročně s tím, že za období července a srpna vychází 1 číslo. 

Náklady spojené s vydáváním časopisu jsou hrazeny z rozpočtu města. 

Odraz je evidován pod č. MKČR E 13632.“ 

19.1.2011 Boloňský, Jakob ihned   

11-1/11 ZM schvaluje předložené znění Statutu městského časopisu Odraz a tím ruší platnost Statutu z prosince 2007. 19.1.2011 Boloňský, Jakob  

pro: p. Kubečka, Matas, 
Novotný, Hejduk, 

Šlancarová, Turoň, Jandík, 

Pařízek, Jakob, Šefr, 
Boloňský (11) proti: p. 

Cihlář, Roškotová, 

Jungwirthová, Drda (4) 
zdrželo se: p. Blažek, 

Calta, Štifter (3) 
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12-1/11 

ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce a.s., Svornosti 

3199/19a,  Praha 5, které spočívá ve  výměně starého kabelového vedení za nové a pokládku nového kabelu NN (0,4kV) v 
částech pozemků města parc.č. 788, 810, 789/1 a 769, vše v k.ú. Roztoky, v délce 163bm, pro stavbu SPP: S-131675, „Roztoky – 

Masarykova, obnova kNN“. 

Z důvodu plánované rekonstrukce Masarykovy ulice ZM žádá OSRM, o doplnění smluvních podmínek zohledňujících způsob a 
kompenzaci uplatnění případného věcného břemene. 

19.1.2011 Maršíková 9.2.11   

13-1/11 
ZM bere na vědomí informaci místostarosty p. Stanislava Boloňského o přípravě výstavby nového pavilonu mateřské školy 

s kapacitou 50 dětí v Havlíčkově ulici a souhlasí se zařazením akce mezi investiční priority města na rok 2011. 
19.1.2011 Maršíková, Šefr ihned 

pro: p. Kubečka, Matas, 

Novotný, Hejduk, 
Šlancarová, Turoň, Jandík, 

Pařízek, Jakob, Šefr, 

Boloňský, Roškotová, 
Jungwirthová, Drda, 

Blažek, Calta, Štifter (17) 

proti: 0; zdrželo se: 0 
 

 

 


