
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

44-3/13 

RM upravuje a doplňuje program následovně: 

 k bodu 4 původně navrženého programu se zařazuje revokace URM č. 25-2/13 a 41-2/13 

 body 22 a 23 původně navrženého programu se doplňují o materiály, které radní dostali na stůl 

 bod 29 původně navrženého programu „Infoblok“ se doplňuje v části „Zápis z jednání sociální komise ze 
dne 24. 1. 2013“ o žádost o pomoc v tíživé situaci  

 k bodu 29 původně navrženého programu „Infoblok“ se v části „Harmonogram dostavby školy“ přiřazuje 
materiál „Schválení výsledku JŘBU s firmou Helika, a.s., zakázky malého rozsahu na služby Zhotovení 

změnové projektové dokumentace tělocvičny v rámci investiční akce Dostavba školy“   

 za tento bod se zařazují nové body „Revize stavu dešťové stoky v Nádražní ulici“, „Žádost o 

spolupořádání kolotočů městem Roztoky“, „Účast v programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR“, „Masopust“ a „Informace k setkání vedení města se zástupci neziskových organizací dne 4. 2. 
2013“   

13.2.2013 p. Jakob ihned 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

45-3/13 RM schvaluje navržený program s doplněním. 13.2.2013 p. Jakob ihned 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

46-3/13 RM schvaluje zápis č. 1/2013. 13.2.2013 p. Jakob ihned 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

47-3/13 RM schvaluje zápis č. 2/2013. 13.2.2013 p. Jakob  ihned 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: p. Jakob (1) 

 

48-3/13 

a) RM mění zodpovědnou osobu za plnění URM: 
č. 16-2/13, 17-2/13 a 18-2/13 na p. Dědičovou 

b) RM mění termíny URM: 
č. 409-21/12 na 13. 3. 2013 

č. 433-21/12 na 31. 3. 2013 

č. 435-21/12 na 27. 2. 2013 

13.2.2013 p. Skalníková 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí plnění usnesení.  

13.2.2013     

49-3/13 
RM revokuje své usnesení URM č. 34-2/13 a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní E. M. k bytu č. 10 

v Masarykově ulici čp. 964, Roztoky, na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. 
13.2.2013 p. Jakob, Polák 8. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

50-3/13 
RM revokuje své usnesení URM č. 25-2/13 a ukládá MÚ zjistit, kdo a na základě jakého právního důvodu hospodaří 
na pozemcích parc. č. 2424/2 o výměře 8 937 m² a parc. č. 2423/13 o výměře 7 369 m² v k.ú. Roztoky u Prahy. 

 

13.2.2013 p. Polák 10. 4. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

51-3/13 
RM revokuje své usnesení URM č. 42-2/13 a nesouhlasí se zveřejněním zvukového záznamu z jednání dne 22. 1. 
2013 na webu města. Na vyžádání bude účastníkům jednání záznam poskytnut. 

13.2.2013 p. Boloňský 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

52-3/13 

RM stanovuje starostovi Janu Jakobovi zejména tyto kompetence: sestavování rozpočtu města, dostavbu základní 

školy, dohled nad provozem technických služeb a pořádkem ve městě, dopravní obslužnost, městskou policii a 
dobrovolné hasiče. 

RM stanovuje místostarostovi Stanislavu Boloňskému zejména tyto kompetence: životní prostředí a odpadové 

hospodářství, sociální věci a DPS, kulturu, dohled nad správou bytových a nebytových prostor města, partnerské 

město Skawina a články o zasedáních Zastupitelstva města Roztoky a jednáních Rady města Roztoky v časopise 

Odraz. 

13.2.2013 p. Jakob 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

RM stanovuje místostarostovi Romanu Jandíkovi zejména tyto kompetence: dohled nad agendou finančního odboru, 

koordinaci investic, dohled nad výběrovými řízeními včetně příspěvkových organizací a spolupráci při sestavování 
rozpočtu města. 

RM stanovuje členovi RM Jaroslavu Drdovi tyto kompetence: oblast školství a propagace města. 

RM stanovuje členovi RM Tomáši Novotnému tyto kompetence: oblast kultury, sportu a dalších volnočasových 
aktivit a spoluúčast na péči o NKP Levý Hradec. 

RM stanovuje členovi RM Tomáši Pařízkovi tyto kompetence: přípravu nového územního plánu. 

RM stanovuje člence RM Marii Šlancarové tyto kompetence: sociální věci a péče o seniory. 

53-3/13 

1. RM bere na vědomí informaci starosty Jana Jakoba o přípravě nového Organizačního řádu MÚ a ukládá 
starostovi, aby na příští jednání RM předložil ke schválení jeho návrh dle připomínek vzešlých z jednání 

RM. 

2. RM s účinností od 1. 3. 2013 schvaluje částečnou změnu organizačního řádu MÚ: a)  navyšuje personální 
zajištění odboru Kancelář vedení města o 0,5 pracovního úvazku  

b)  snižuje personální zajištění odboru sociálního a DPS o 0,5 pracovního úvazku. 

13.2.2013 

a) p. Jakob 

 

b) p. Jakob, 
Walterová 

a) 13.3.2013 

 

b) 1.3.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

54-3/13 RM doporučuje ZM schválit Statut městského časopisu Odraz se zapracovanými změnami. 13.2.2013 p. Jakob 27. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Novotný, Pařízek (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

55-3/13 

a) RM ukládá radnímu Jaroslavu Drdovi a předsedovi školské komise Robertu Pejšovi předložit na příští 

jednání základní kritéria hodnocení kandidátů při konkurzním řízení na ředitele ZŠ. 

b) RM vyhlašuje konkurz na obsazení místa ředitele základní školy v Roztokách      s nástupem od 1. 8. 
2013 a ukládá MÚ Roztoky zabezpečit administrativně řádný       průběh konkurzu v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

13.2.2013 

a) p. Drda, Pejša 

 
b) p. Tříska 

(Jakob, 

Walterová) 

a) 13.3.2013 
 

b) 1.8.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

56-3/13 
RM souhlasí s podmínkami prodeje publikace Roztoky očima staletí v knihkupectví na Tyršově náměstí 

v Roztokách s tím, že při prodejní ceně 250.- Kč/kus si prodejce ponechá 40.- Kč z každého prodaného výtisku.  
13.2.2013 p. Boloňský 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 
RM žádá vedení města, aby předložilo detailní analýzu nákladů a výnosů za tříděné odpady za rok 2012 podle 
jednotlivého typu odpadu v termínu do 31. 3. 2013. 

13.2.2013 
Návrh nebyl 

přijat.  

pro: p. Jandík, Pařízek (2) 

proti: p. Jakob, Šlancarová, Boloňský, 
Novotný (4) 

zdržel se: 0 

 

 

RM bere na vědomí předložené vyúčtování skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného odpadu za rok 

2012.  
 

   

 

RM doporučuje ZM stanovit v Obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích pro rok 2013 v části II. Poplatek ze 

psů, čl. 5 odst. 5 a) poplatek za prvního psa ve výši 200 Kč a b) poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele ve výši 300 Kč. 

13.2.2013 
Návrh nebyl 

přijat.  

pro: p. Jandík, Pařízek, Šlancarová (3) 

proti: p. Jakob, Boloňský, Novotný, Drda 

(4) 

zdržel se: 0 

 

 

RM doporučuje ZM, aby sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 byla ve stejné výši, jako sazba v roce 2012 stanovená Obecně 

závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místních poplatcích v části V. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v čl. 22  odst. 1, a to 500 Kč pro poplatníka. 

13.2.2013 
Návrh nebyl 

přijat.  

pro: p. Jandík, Pařízek (2) 
proti: p. Jakob, Boloňský, Novotný, 

Šlancarová (4) 
zdržel se: p. Drda (1) 

 

57-3/13 

RM doporučuje ZM schválit výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 v celkové výši 660 Kč pro poplatníka, která je tvořena a) z částky 

148 Kč za osobu uvedenou v čl. 20 odst.1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místních poplatcích a b) z částky 
512 Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů města v předchozím kalendářním roce 

za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka. 

13.2.2013 
p. Boloňský, 

Dědičová 
27. 2. 2013 

pro: p. Jakob, Boloňský, Novotný, 
Šlancarová, Drda (5) 

proti: p. Jandík, Pařízek (2) 

zdržel se: 0 

 

58-3/13 

RM schvaluje tyto změny v návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 

o místních poplatcích v: 

a) části V. čl. 20 odst. 1 písm. b) se v prvním řádku za slovo „má“ vkládá „na území obce“ 

b) části V. čl. 20 odst. 2 první a druhá věta zní „Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek 

13.2.2013 p. Dědičová 

27. 2. 2013 

 
 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová, Drda (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

hromadně uhradit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném domě platí poplatek za všechny 

vlastník. Za fyzické osoby žijící v bytovém domě platí poplatek za všechny vlastník, správce, družstvo 
nebo společenství vlastníků.“ 

c) části V. čl. 21 odst. 2 se mění začátek věty na „Poplatník dle čl. 20…“ 

d) části V. čl. 21 odst. 3 se mění začátek věty na „Poplatník dle čl. 20…“  
e) části V. čl. 21 se předposlední odstavec přečíslovává na 5 a na začátku věty se za slovo „Poplatník“ 

vkládá „nebo plátce“ 

f) části V. čl. 21 se poslední odstavec přečíslovává na 6 
      g)  části V. čl. 24 zní odst.1 „Od poplatku se zcela osvobozují fyzické osoby starší 75 

            let. 

      h)  části V. čl. 24 zní odst. 2 „Od poplatku se částečně osvobozují fyzické osoby na  
            dobu nepřítomnosti v obci déle než 6 měsíců a to z důvodu: 

 pobytu ve zdravotnických zařízeních 

 pobytu v kojeneckém či dětském ústavu 

 pobytu v domově důchodců 

 výkonu trestu v nápravném zařízení 

 pobytu v zahraničí. 
Pobyt mimo území města Roztoky je nutno doložit. Osvobození se vztahuje pouze 

na období pobytu mimo území města Roztoky. 

     ch) čl. 25 se přečíslovává na čl. 26, čl. 26 se přečíslovává na čl. 27 a odst. 2 tohoto 
           článku zní: „Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří 

           obecní úřad poplatek zákonnému zástupci.“  

      i)  čl. 27 se přečíslovává na čl. 28  

      j)  čl. 28 se přečíslovává na čl. 29  

      k) čl. 28 odst. 1 zní: „Touto obecně závaznou vyhláškou se mění část II. čl. 7 odst. 1, 

          část V. čl. 20, 21, 22, 23, 24 odst. 1 a), b), v části VI. se mění článek 26, 27. V části 

          VI se původní čl. 27 mění na 28 a čl. 28 na 29., ruší se příloha č. 2 obecně závazné  

          vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích ze dne 25. 1. 2012. 

          čl. 28 nový odst. 2 zní: „Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 

          zůstávají v platnosti.“ 
          čl. 28 odst. 3 zní: „ Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této  

          vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů. 

59-3/13 
RM bere na vědomí návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 

1/2013 se schválenými změnami a doporučuje ho ZM schválit. 
13.2.2013 p. Dědičová 27. 2. 2013 

pro: p. Jakob, Boloňský, Novotný, 

Šlancarová, Drda (5) 

proti: p. Jandík, Pařízek (2) 

zdržel se: 0 

 

60-3/13 
RM souhlasí se zveřejněním výroční zprávy Města Roztoky za rok 2012 s odkazem na zákon č. 106/199 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a výroční zprávy za rok 2012 o vyřizování stížností a petic. 

13.2.2013 p. Dědičová 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

61-3/13 

RM souhlasí s jedním sponzorským darem přijatým v Základní škole Roztoky dne 6. 12. 2012 a se třemi 

sponzorskými dary přijatými v MŠ Přemyslovská dne 20. 12. 2012,  

20. 12. 2012 a 18. 1. 2013, poskytovanými pro účely rozvoje, vzdělávání a školství. 

13.2.2013 p. Dědičová 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

62-3/13 

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se Stavební firmou Pastyřík, spol. 
s r.o. Lidická 531, 252 63 Roztoky, které spočívá v právu stavebně umístit podzemní vedení dešťové kanalizace DN 

300 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, dále v právu vstupu a vjezdu na dotčené 

pozemky za účelem provádění údržby, oprav, rekonstrukcí a odstraňování havárií, vztahující se na pozemky parc. č. 

3029/1 a 3183/9, zapsané na LV 10001 pro k.ú. Žalov, obec Roztoky, u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

katastrální pracoviště Praha – západ. V pozemcích bude uloženo celkem 14 běžných metrů dešťové kanalizace DN 

13.2.2013 p. Polák 31. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 
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Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

300, za jednorázovou úhradu v celkové výši 2 800,- Kč. 

63-3/12 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2547/10 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 18 m², na kterém 

se nachází garáž, panu M. K. na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok. 

b) RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

13.2.2013 p. Polák 31. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

64-3/13 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1286/5 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 22 m², na kterém se 

nachází garáž, panu J. N. na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok. 
b) RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

13.2.2013 p. Polák 31. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

65-3/13 

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací se spol. Talora a.s., Pražská 777, 

Velké Přílepy 252 64, IČ 24301710 se všemi navrženými změnami, jejímž předmětem je budoucí darování 

pozemních komunikací, vodohospodářských staveb a pozemků veřejného prostranství v lokalitě Na Panenské II 
městu Roztoky.  

 

13.2.2013 p. Polák 27. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: p. Pařízek (1) 

 

66-3/13 RM požaduje k materiálu Žádost o finanční vyrovnání města s manželi P.  o doplnění informací. 13.2.2013 p. Polák 13. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

67-3/13 
RM souhlasí s harmonogramem mobilních svozů komunálních odpadů v roce 2013 a ukládá TS zabezpečení 

mobilních svozů v roce 2013.  
13.2.2013 p. Polák 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

68-3/13 
RM ukládá OSRMŽP zpracovat návrh technického řešení umístění lávky pro pěší v ul. U Zastávky a opravy břehů 

koryta dešťové vodoteče v téže ulici včetně zpracování  předběžné rozpočtové kalkulace. 
13.2.2013 p. Polák 10. 4. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

69-3/13 
RM revokuje své usnesení č. 350-18/12 týkající se Olbrachtovy ulice a ukládá MÚ postupovat v souladu s unesením 

č. 36-2/13. 
13.2.2013 p. Polák 30. 4. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

70-3/13 

a) RM schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve VZ „Rekonstrukce ulice 

Smetanovy v katastru obce Roztoky – 2. etapa“ ze dne 13. 2. 2013 a ukládá OSRMŽP neprodleně 

vyhlásit výsledky soutěže.  RM dále pověřuje OSRMŽP přípravou realizační smlouvy s vítězným 
uchazečem IPPOS Bohemia, s.r.o., Malobřevnovská 911/6, 160 00 Praha 6, IČ: 261 57 284 tak, aby ji 

bylo možno uzavřít v zákonné lhůtě. 

b) RM ukládá OSRMŽP zajistit na tuto investiční akci stavební dozor a odborný dohled. 

13.2.2013 
a) p. Polák 

 

b) p. Polák 

a) 28.2.2013 

 

b) 31.3.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

71-3/13 

RM schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve VZ „Zhotovení projektové dokumentace 

pro rekonstrukce vybraných komunikací města Roztoky, okr. Praha - západ“ ze dne 13. 2. 2013 a ukládá OSRMŽP 

neprodleně vyhlásit výsledky soutěže.  RM dále pověřuje OSRMŽP přípravou realizační smlouvy s vítězným 
uchazečem NOVADUS, spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram, IČ: 463 49 235 tak, aby ji bylo možno uzavřít 

v zákonné lhůtě. 

13.2.2013 p. Polák 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

72-3/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.1/2013 spočívající v přesunu financí z nespecifikované rezervy § 

6171 pol. 5901 do § 3113 – základní školy, pol. 6121 – investice ve výši 106.021,- Kč. 
13.2.2013 p. Polák 27. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

73-3/13 

a) RM schvaluje změny předloženého Provozního a domovního řádu Domu s pečovatelskou službou 
v Roztokách na str. 4 čl. V. odst. 4, který po zapracování změn zní: „ DPS je dům zvláštního určení, kde 

jsou chodby vytápěny, proto topná tělesa ve společných prostorách nesmí být obyvateli svévolně 

vypínána. Nájemcům je zakázáno manipulovat s ventily topných těles ve společných prostorách domu, 

k tomu je oprávněna pouze osoba správcem budovy určená. Chodby musí být vytápěny nejméně na 

stupeň 2, aby zde byla udržována stálá teplota vhodná k užívání prostor určených ke společenskému 

setkávání obyvatel DPS.“ 

13.2.2013 

a) p. Boloňský, 

Kalinová 

 

a) p. Boloňský, 

Kalinová 

a) 1.3.2013 

 

b) 1.3.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 
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  STRANA 5 

b) RM schvaluje úpravu Provozního a domovního řádu Domu s pečovatelskou službou v Roztokách ve 

znění schválených změn včetně přílohy č. 1 s účinností od 1. 3. 2013.  

74-3/13 
RM souhlasí se záměrem rozšíření služeb pečovatelské služby pro obec Velké Přílepy a ukládá odboru sociálnímu a 

DPS MÚ materiál dopracovat.  
13.2.2013 

p. Boloňský, 

Kalinová 

13. 3. 2013 

 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

75-3/13 
RM ukládá OSRMŽP, aby úplně a přesně informoval potenciální zájemce o sezónní prodej zboží, např. vánočních 
kaprů, o počtu aktuálně pronajatých míst v dané lokalitě. Požádat o zábor veřejného prostranství pro prodej 

vánočních ryb je možné do 1. 6. kalendářního roku. 

13.2.2013 p. Polák 

31. 3. 2013 

 

 
 

pro: p. Drda, Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 
zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

 

RM bere na vědomí informaci radního p. Novotného a p. starosty o setkání vedení města se zástupci neziskových 

organizací dne 4. 2. 2013 v Academicu.  13.2.2013     

76-3/13 

RM ukládá MÚ zajistit v době školních prázdnin přesun a majetkový převod elektronické multifunkční smažící 

pánve o objemu 30 l ze školní jídelny MŠ Havlíčkova do školní jídelny ZŠ Roztoky a zajistit doplnění vybavení 

školní jídelny MŠ Havlíčkova. 

13.2.2013 
p. Dědičová, 
Walterová 

1. 7. 2013 
 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Pařízek, Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

77-3/13 

a) RM bere na vědomí informaci starosty p. Jakoba o aktualizaci harmonogramu dostavby ZŠ. 
b) RM schvaluje závěry komise pro hodnocení nabídek v JŘBU na VZ „Zhotovení změnové projektové 

dokumentace tělocvičny v rámci investiční akce Dostavba základní školy“ ze dne 13. 2. 2013 a ukládá 

OSRMŽP neprodleně vyhlásit výsledky řízení. RM dále pověřuje OSRMŽP přípravou realizační smlouvy 
s firmou Helika, a.s., IČ: 601 94 294 tak, aby ji bylo možno uzavřít v zákonné lhůtě.  

13.2.2013 b) p. Polák 28.2.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Pařízek, Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

78-3/13 

RM pověřuje OSRMŽP, aby ve spolupráci s TS města Roztoky a s pomocí vhodné odborné firmy, zajistil revizni 

stavu dešťové stoky v Nádražní ulici, a to na základě dostupné dokumentace ke stavbě: „ Zajištění havárie dešťové 

stoky v Nádražní ulici“.    

13.2.2013 p. Polák, Sládek 10. 4. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

79-3/12 
RM bere na vědomí ústní žádost provozovatele kolotočů pana Janečka a nesouhlasí s tím, aby se město jako 
spolupořadatel či pořadatel podílelo na organizaci kolotočů a podobných atrakcí. 

13.2.2013 p. Jakob 31. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Pařízek, Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

80-3/13 

RM schvaluje, v případě kladného stanoviska od firmy Enviros, zaslání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

dotačního titulu E2 pro města a obce z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s maximálním 

podílem ve výši 20.000,- Kč. V případě schválení dotace pokračovat v přípravě výběrového řízení.  

13.2.2013 p. Polák 31. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Pařízek, 

Šlancarová (5) 
proti: 0 

zdržel se: p. Drda (1) 

 

 RM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské policie za období 8. 1. 2013 do 5. 2. 2013. 13.2.2013     

 RM bere na vědomí písemný záznam z jednání vedení města Roztoky s nájemníky obecních bytů dne 22. 1. 2013. 13.2.2013     

81-3/13 

a) RM bere na vědomí informaci o předloženém harmonogramu investičních akcí. 

b) RM ukládá OSRMŽP předložit aktualizovaný závazný harmonogram obnovy silnic v pořadí, v jakém 

mají být realizovány v roce 2013 a 2014. Součástí harmonogramu bude informace o existenci/neexistenci 
kompletní projektové dokumentace, vodohospodářského povolení a kanalizace a odhadované náklady 

investice. 

13.2.2013 
b) p. Jandík, 

Polák 

10. 4. 2013 

 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí zápis z jednání o čištění odpadních vod se zástupci SčVK a VUAB Pharma ze dne 25. 1. 2013. 

13.2.2013     

 
RM bere na vědomí zápis z RR Odrazu č.2/2013 ze dne 28. 1. 2013. 

13.2.2013     

82-3/13 

a) RM přiznává vdovci panu J. B. jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- Kč 

b) RM přiznává vdově paní M. M. jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- Kč 

c) RM přiznává vdově paní M. J. jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- Kč. 

13.2.2013 
p. Kalinová 
 

28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Pařízek, 

Šlancarová (5) 
proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: 0 

 

83-3/13 
RM schvaluje paní E. M. jednorázový příspěvek ve výši 4.899,- Kč na úhradu nájemného a to přímo na účet 

RealSpromu, s.r.o. 
13.2.2013 p. Kalinová 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Pařízek, 

Šlancarová (5) 
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proti: 0 

zdržel se: p. Jandík (1) 

84-3/13 
RM schvaluje paní M. M. jednorázový příspěvek ve výši 20.000,- Kč na zvýšené náklady způsobené vážným 

onemocněním.  
13.2.2013 p. Kalinová 28. 2. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

85-3/13 
a) RM schvaluje paní J. G. jednorázový příspěvek ve výši 2.000,- Kč na řešení tíživé situace.  

b) RM souhlasí se započítáním dluhu paní J. G. na nájemném v městském bytu do splátkového kalendáře. 
13.2.2013 

a) p. Kalinová 
 

b) p. Kalinová 

a) 28.2.2013 
 

b) 28.2.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Pařízek, 

Šlancarová (5) 

proti: 0 
zdržel se: p. Jandík (1) 

 

86-3/13 RM souhlasí s přidělením bytu č. 16 ve 2. patře DPS paní M. Ř., a to od 1. 3. 2013. 13.2.2013 p. Kalinová 1. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Pařízek, Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

87-3/13 RM souhlasí s přidělením bytu č. 17 ve 2. patře DPS paní J. Š., a to od 1. 3. 2013. 13.2.2013 p. Kalinová 1. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Pařízek, Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

88-3/13 RM souhlasí s přidělením bytu č. 10 v 1. patře DPS paní J. J., a to od 1. 3. 2013. 13.2.2013 p. Kalinová 1. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 
Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

89-3/13 RM souhlasí s přidělením bytu č. 19 ve 2. patře DPS paní I. S., která tím uvolní bezbariérový byt č. 3 v přízemí. 13.2.2013 p. Kalinová 1. 3. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík, 

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 


