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199-13/10 
ZM schvaluje úpravu programu:  

vyřadit bod č. 21 OZV o pravidlech pohybu zvířat ve městě 
8.12.2010 Jakob ihned   

200-13/10 
ZM schvaluje doplnění programu:  

bod Rozpočtové provizorium 
8.12.2010 Jakob ihned   

201-13/10 
ZM schvaluje doplnění programu:  

bod Odměny neuvolněným členům ZM – zařadit za bod č. 8 
8.12.2010 Jakob ihned   

202-13/10 
ZM schvaluje doplnění programu:  

bod Plán zasedání ZM na I. čtvrtletí r. 2011 – před bod Různé 
8.12.2010 Jakob ihned   

203-13/10 

ZM schvaluje doplnění programu:  

bod Přijetí poskytnuté podpory a dotace na spolufinancování projektu ZŠ Havlíčkova 711, Roztoky (školní jídelna) – za bod č. 
14 

8.12.2010 Jakob ihned   

 
ZM schvaluje úpravu programu:  

vyřadit bod č. 7 Přehled čerpání rozpočtu města 
8.12.2010 Návrh nebyl přijat.    

204-13/10 ZM schvaluje program jednání s úpravami. 8.12.2010 Jakob ihned   

205-13/10 

ZM schvaluje zápis č. 12/2010 ze dne 10.11.2010 z ustavujícího zasedání s tím, ţe bude na str. 4 bod č. 7 zápisu doplněna tato 

věta: 

„Pan Cihlář uvedl, ţe kdyţ budou zvoleni dva místostarostové, bude to město stát o půl milionu korun ročně více.“ 

8.12.2010 Jakob ihned 

pro: p. Novotný, 

Šlancarová, Pařízek, 

Jandík, Turoň, Hejduk, 
Jakob, Šefr, Cihlář, 

Blaţek, Roškotová, 

Vavřínová, Kantor, Drda, 
Jungwirthová, Calta (16) 

proti: 0, zdrţelo se: p. 

Kubečka, Boloňský (2) 

 

206-13/10 

ZM schvaluje zápis č. 12/2010 ze dne 10.11.2010 z ustavujícího zasedání s tím, ţe bude na str. 6 bod č. 10, zápisu doplněn text 

usnesení takto: 

„…partnerské vztahy s městem Skawina a starost o funkci šéfredaktora Odrazu.“ 

8.12.2010 Jakob ihned   

 ZM bere na vědomí plnění usnesení ZM za září aţ listopad 2010. 8.12.2010     

 ZM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 6.10. do 30.11.2010. 8.12.2010     

207-13/10 
ZM odkládá projednání bodu č. 7 Informace o čerpání rozpočtu města k 30.11.2010 na příští zasedání ZM, po projednání ve 

finančním výboru. 
8.12.2010 Walterová leden 2011   

208-13/10 
ZM schvaluje navýšení § 3113 základní škola rozpočtových výdajů města o 180 tis. Kč na mzdy pracovníků Základní školy 
Roztoky v roce 2010, a to přesunem 100 tis. Kč z § 6112 pol. 6175, 80 tis. Kč z § 3322 pol. 5171. 

8.12.2010 Walterová, Gabaĺová ihned   

209-13/10 

ZM schvaluje přesun odsouhlasených finančních prostředků v rámci § 5512 – poţární ochrana – dobrovolná část takto: 

 

poloţka      schválená částka  v Kč  návrh 
změny 

5134 prádlo, oděv a obuv    42.000   66.692 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek  80.000   45.042 

5139 nákup materiálu jinde nezařazený  21.000     5.238 

5156 pohonné hmoty a maziva   43.000   40.000 

5162 sluţby telekomunikací a radiokomunikací                     5.000                      5.000 

5167 sluţby školení a vzdělávání   35.000     5.000 

5169 nákup ostatních sluţeb     4.000     3.000 
5171 opravy a udrţování    86.000                  146.028 

6123 dopravní prostředky                   695.000                  695.000 

Celkem                                    1.011.000               1.011.000 

8.12.2010 Walterová, Jakob ihned   

210-13/10 

ZM schvaluje pro rok 2011, do doby schválení územního rozpočtu na rok 2011 zastupitelstvem města, rozpočtové provizorium: 
v období rozpočtového provizoria obec hradí pouze výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající 

z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na zabezpečení běţného provozu úřadu a 

samotného fungování obce. 

8.12.2010 Walterová 

do doby 
schválení 

rozpočtu 

města 2011 
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211-13/10 

ZM schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM v plné výši uvedené v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, bez kumulace za výkon příslušné funkce (nejvyšší částka). Předsedovi komise, který není členem ZM, bude 
vyplacen koncem kalendářního roku finanční dar ve výši odpovídající měsíční odměně člena zastupitelstva za toto období. 

8.12.2010 Walterová průběţně   

212-13/10 

ZM přijímá finanční příspěvek v celkové výši 378.000 Kč od Letiště Praha, a.s., formou darovací smlouvy, z programu na 

veřejně prospěšné účely „Dobré sousedství“ na podporu těchto projeků: 

 Město Roztoky – odbor ţivotního prostředí MÚ – nákup a umístění 20 ks parkových laviček: 65 tisíc Kč 

 Základní škola Roztoky – vybudování oddechové zóny s herními prvky na školní zahradě za budovou školy na 
Školním náměstí: 190 tis. Kč 

 Sdruţení Roztoč – podpora celoročních krouţků pro děti i dospělé: 53 tis. Kč 

 Mateřské centrum Roţálek  - úprava a dovybavení prostor pronajatých od Základní školy Roztoky: 70 tis. Kč. 

ZM pověřuje starostu města p. Jana Jakoba podpisem darovací smlouvy. 

8.12.2010 Walterová, Jakob 31.12.2010   

213-13/10 

ZM souhlasí s vybudováním sběrného dvora a zázemí Technických sluţeb na pozemku parc. č. 3156/1 v k.ú. Ţalov s přispěním 
dotace. 

ZM souhlasí s přijetím dotace na vybudování sběrného dvora a zázemí Technických sluţeb na pozemku parc. č. 3156/1 v k.ú. 

Ţalov ve výši 90 % uznatelných nákladů, tj. částky 5.870.800 Kč. ZM souhlasí se zařazením částky 9.100.000 Kč na realizaci 
investice vybudování sběrného dvora a zázemí TS na pozemku parc. č. 3156/ v k.ú. Ţalov do rozpočtu města na rok 2011. 

8.12.2010 Krautová, Walterová 31.12.2010   

214-13/10 
ZM schvaluje, na základě předloţené kalkulace firmy SvČK cenu vodného a stočného na rok 2011 ve výši 62,48 Kč/m3  pro 

město Roztoky s účinností od 1.1.2011. 
8.12.2010 Krautová ihned   

215-13/10 
ZM souhlasí s prodlouţením  Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací o čištění a odvádění odpadních vod z obcí 
Statenice, Únětice a MČ Suchdol na ČOV Roztoky z 24. 2. 2009 o jeden rok, tedy do 31. 12. 2011. 

8.12.2010 Krautová, Jakob ihned   

216-13/10 

ZM schvaluje OZV č.  /2010 o systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících v územním obvodu města Roztoky, včetně jejich biologicky rozloţitelné sloţky, a systému nakládání se stavebním 
odpadem s účinností patnáctým dnem po jejím zveřejnění na úřední desce a ruší OZV č. 1/2009. 

8.12.2010 Krautová ihned   

217-13/10 

ZM jmenuje tyto členy výborů: 

Finanční výbor: 

p. Bohdan Hejduk, Jakub Haas, Roman Jandík, Milan Svoboda, Jan Scholz, Jiřina Roškotová, Martin Vašků, Martin Matas, 

Miroslava Hyská. 

 

Kontrolní výbor: 
p. Jaroslav Drda, Oldřich Mirtes, Tomáš Pařízek, Václav Majer, Jiří Matas, Jiří Blaţek, Terezie Cihlářová, Martin Holý, Petr 

Tříska. 

8.12.2010 Jakob ihned   

218-13/10 ZM jmenuje p. Bohdana Hejduka předsedou finančního výboru. 8.12.2010 Jakob ihned   

219-13/10 ZM jmenuje p. Jaroslava Drdu předsedou kontrolního výboru. 8.12.2010 Jakob ihned   

220-13/10 

ZM schvaluje jmenování oddávajících pro volební období 2010 – 2014 takto: 

p. Stanislav Boloňský, René Šefr, Vít Calta, Jaroslav Drda, Roman Jandík, Ladislav Kantor, Martin Matas, Tomáš Novotný, 

Tomáš Pařízek, Marie Šlancarová, Richard Turoň. 

8.12.2010 Makajev ihned   

221-13/10 

ZM přijímá podporu a  dotaci z Operačního programu Ţivotního prostředí a Evropské unie - Fondu soudrţnosti a pověřuje 

oprávněnou osobu podepsáním Smlouvy o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŢP z prostředků SFŢP 

ČR č. 10070303-SFŢP. Podpora SFŢP je přislíbena ve výši 5 % ze způsobilých výdajů. Podpora slouţí k zateplení objektu 
jídelny při ZŠ Roztoky. 

8.12.2010 Maršíková 31.12.2010   

222-13/10 

ZM souhlasí s odkoupením pozemků parc.č. 1035/2 (ostatní komunikace) o výměře 31m2, 1053/1 (ost.kom.) o výměře 307m2, 

1006/7 (ost.kom.)   o výměře 476m2, 1073/15 (ost.plocha) o výměře 17m2, 1104/3 část b (ost.kom.) o výměře 11m2, 1104/2 část  

c (ost.kom.) o výměře 28m2, 1076/5 (ost.kom.) o výměře 71m2, 1073/18 (ost.plocha) o výměře 29m2, 1073/19 (ost.plocha) o 
výměře 54m2, vše v k.ú. Roztoky od paní Jitky Stavinohové a Ing. Zory Škodové, za cenu 200,- Kč/m2. 

8.12.2010 Maršíková 31.12.2010   

 ZM odsouvá projednání bodu TALORA a.s. na další řádné zasedání ZM. 8.12.2010 Návrh nebyl přijat.    

223-13/10 

ZM souhlasí s uzavřením smluvního vztahu se spol. TALORA a.s.,  Praţská 777, Velké Přílepy, ve věci Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene, týkající se umístění stavby retenční nádrţe – poldru – pro akumulaci dešťových vod 
v pozemku města parc.č. 3188/1, k.ú. Ţalov. 

8.12.2010 Maršíková 31.12.2010   

224-13/10 

ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího  v provedení STL plyn.přípojky  

včetně jejího součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,  vedoucí na pozemku města parc.č. 3209 (ul. Husova) v k.ú. 
Ţalov, se spol. RWE GasNet s.r.o. 

8.12.2010 Maršíková 31.12.2010   
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225-13/10 

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 pozemcích města parc.č. 1666, 1621, 1654, 1709, 1743, 1830/1, 1839, 1917, vše v k.ú. Roztoky, v délce 228bm, pro 

stavbu SPP: S-131672, „Roztoky – Legií, obnova kNN“. 

8.12.2010 Maršíková 31.12.2010   

226-13/10 ZM ţádá vedení města, aby do příštího řádného zasedání ZM předloţilo komplexní novelu Statutu časopisu Odraz. 8.12.2010 Jakob, Boloňský, Šefr ihned   

227-13/10 ZM schvaluje harmonogram svých zasedání. ZM bude zasedat 19.1.2011, 9.2.2011 a 2.3.2011 zpravidla od 18 hodin. 8.12.2010 Jakob průběţně   

 
ZM bere na vědomí informaci starosty, ţe v pondělí 6.12. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR oficiálně převzal Rozhodnutí 

o udělení znaku a vlajky městu Roztoky. 
8.12.2010     

 
ZM ţádá p. místostarostu Boloňského, aby pro obsazení odborné pracovní skupiny pro posouzení dostavby ZŠ Roztoky vyzval 

jednotlivé volební subjekty, zastoupené v ZM, k předloţení návrhů odborníků na členství v této komisi. 
8.12.2010 Návrh nebyl přijat.    

 


