
Číslo Usnesení ZM Datum 

jednání 

Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

UZM   pan/paní    

 

  STRANA 1 

229-7/14 

RM upravuje a doplňuje program následovně: 

 K bodu 8 původně navrženého programu „Zrušení VZ na „opravu vnitřního líce akumulačních 

komor VDJ Žalov“ a schválení nových zadávacích podmínek“ se doplňuje materiál na stůl 

 Bod 11 původně navrženého programu „Registr kol“ se přesunuje k projednání na mimořádné 

jednání RM dne 19. 5. 2014 

 K bodu 17 původně navrženého programu „Pronájem části pozemku parc. č. 2123/9 v k.ú. Roztoky 

u Prahy“ se doplňuje materiál na stůl 

 K bodu 26 původně navrženého programu „Stanovisko ředitele TS k e-aukci energií“ se přiřazují 

materiály „Nabídka dodávky elektřiny pro TS města Roztoky od společnosti Pražská energetika, 

a.s.“ a „Vyjádření eCENTRE, a.s.“ a tento bod se zařazuje na projednání v 18.00 hodin za účasti 

ředitele TS p. Sládka 

 Za bod 25 se zařazují nové body: 

- Doprava autobusovými linkami 340 a 350 

- Connect Plus s.r.o. – návrh na uzavření Smlouvy o zřízení VB 

- Nastavení oplocení zbývající části hřiště – Areál sportoviště v Žalově 

- Nastavení oplocení zbývající části hřiště – Areál sportoviště v Žalově – stanovisko 

správce sportoviště a zároveň majitele přilehlé nemovitosti 

- Dokončení opravy pomníku padlých na Školním náměstí restaurováním plastiky 

vojína 

- Žádost MŠ Spěšného o navýšení rozpočtu  

- Oplocení vodojemu – část k č.p. 987 

- Máchova ulice – vícepráce 

- Podání vysvětlení finančního zvýhodnění města na vybraných kulturních akcích 

- Označení silnice 

 K bodům 27/2 „Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 12. 5. 2014“ a 27/3 „Zápis 

z jednání školské komise ze dne 6. 5. 2014“ se doplňují materiály na stůl 

a schvaluje navržený program s doplněním. 

 

14. 5. 2014 p. Jakob ihned 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

230-7/14 
RM schvaluje zápis č. 5/2014. 

 
14. 5. 2014 p. Skalníková ihned 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

231-7/14 
RM schvaluje zápis č. 6/2014. 

 
14. 5. 2014 p. Skalníková ihned 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0  

zdržel se: 0 

 

 

232-7/14 

RM revokuje URM č. 173-5/14. URM nově zní: RM souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku 

Svazu postižených civilizačními chorobami Roztoky ve výši 17.950,- Kč a RM ukládá odboru financí 

připravit příslušné rozpočtové opatření. RM stanovuje termín plnění 28. 5. 2014 a doplňuje zodpovědnou 

osobu za plnění URM sl. Walterovou. 

 

14. 5. 2014 p. Skalníková ihned 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

233-7/14 

a) RM mění termín plnění URM č.: 

170-5/14 na 30. 5. 2014 

194-5/14 na 20. 5. 2014. 

14. 5. 2014 p. Skalníková ihned 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

 



Číslo Usnesení ZM Datum 

jednání 

Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

UZM   pan/paní    

 

  STRANA 2 

b) RM mění zodpovědnou osobu za URM č. 228-6/14 na p. Sládka. 

 

 zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení. 14. 5. 2014     

234-7/14 
RM schvaluje plán mimořádné dokladové inventarizace účtů k 30. 4. 2014. 
 

14. 5. 2014 

p.Mládek (předseda 

inventarizační 

komise)  

30. 6. 2014 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0  

zdržel se: 0 

 

 

 

RM bere na vědomí informaci o postupu při výběru dodavatele rekonstrukce kalového hospodářství  

PČOV a MČVOV. 

 

14. 5. 2014     

235-7/14 

a) RM doporučuje ZM zvolit model provozování vodohospodářské infrastruktury formou 

externího provozovatele na základě koncesní smlouvy. 

b) RM doporučuje ZM, aby do souboru vodohospodářského majetku provozovaného na základě 
koncesní smlouvy byla kromě vodohospodářské infrastruktury, tj. sítě vodovodů, splaškové 

kanalizace a MČOV, zahrnuto též kalové hospodářství společné pro MČOV a PČOV i PČOV 

VUAB Pharma, a.s. 
c) RM přesunuje projednání návrhu koncesního projektu provozování vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu města Roztoky (verze 05/2014) na své mimořádné jednání dne 19. 5. 2014. 

d) RM žádá prověřit dobu platnosti koncesní smlouvy v souvislosti s možnostmi žádat o dotace. 
 

14. 5. 2014 a)-d) p. Boloňský 28. 5. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

236-7/14 

a) RM bere na vědomí informaci OSMRŽP o průběhu poptávkového řízení (osloveno bylo 7 

subjektů) na kvalifikovanou osobu, která bude odborně garantovat pořizovatelskou činnost 
MěÚ Roztoky ve věci pořízení regulačního plánu Dubečnice a změny regulačního plánu 

Panenská II. 

b) RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Radkem Bočkem za nabídkovou cenu 
75.000,- Kč bez DPH. 

 

14. 5. 2014 p. Polák 31. 5. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

237-7/14 
RM předřazuje projednání bodů 9 a 10. 

 
14. 5. 2014 p. Jakob ihned 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

238-7/14 

RM ukládá MÚ předložit zadání výběrového řízení na dodavatele telekomunikačních služeb pro město 

Roztoky. 

 

14. 5. 2014 p. Polák 31. 8. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

239-7/14 

RM souhlasí s pronájmem nového kopírovacího stroje iRAC5235i na 4 roky za 2750 Kč bez DPH 
měsíčně plus spotřební materiál (bez papíru) a ukládá MÚ předložit ZM dne 28. 5. 2014 návrh potřebné 

rozpočtové změny. 

 

14. 5. 2014 p. Drda, Walterová 28. 5. 2014 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

240-7/14 

RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na výběr zhotovitele „opravy vnitřního líce AK vodojemu 

Žalov“ a s jeho novým vyhlášením za změněných zadávacích podmínek. RM schvaluje aktualizované 
znění zadávací dokumentace se změnou čl. 5, kde se v první větě upravuje cena na 5.950.000,- Kč, a 

ukládá OSRMŽP vyhlásit tuto veřejnou zakázku tak, aby mohla být realizována v plánovaném termínu. 

RM schvaluje toto složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: členové: S. Boloňský, J. 
Polák, P. Bína, P. Pěnička, I. Goll, náhradníci: J. Jakob, E. Maršíková, A. Mutňanský, J. Horváth, P. 

Schill.  

14. 5. 2014 p. Polák, Boloňský 6. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 



Číslo Usnesení ZM Datum 

jednání 

Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

UZM   pan/paní    

 

  STRANA 3 

 

241-7/14 

a) RM bere na vědomí petici občanů Roztok ve věci zachování celého zeleného pruhu v ulici 

Jana Palacha doručenou MÚ dne 30. 4. 2014. 
b) RM ukládá starostovi informovat petiční výbor o veřejném projednání, které se bude konat dne 

21. 5. 2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ.  

 

14. 5. 2014 p. Jakob 21. 5. 2014 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

242-7/14 

RM ukládá MÚ zajistit setkání starosty a ředitelů příspěvkových organizací města se zástupci firmy 

eCENTRE, a.s. ohledně podmínek případné aukce energie a plynu. 

 

14. 5. 2014 p. Drda 30. 5. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

243-7/14 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1286/4 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 22 m², na 

kterém se nachází stavba garáže, a to na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok a uzavřením 

nájemní smlouvy s panem P. Š. a paní L. Š. 

b) RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

244-7/14 

a) RM souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1350/1 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 16 m², 

na kterém se nachází stavba garáže, a to na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok a uzavřením 

nájemní smlouvy s panem M. V. 

b) RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

245-7/14 

a) RM souhlasí s propachtováním části pozemku parc. č. 2547/1 v k.ú. Roztoky u Prahy o 

výměře 400 m² za účelem udržování a obhospodařování zahrady, a to na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 1 rok a za cenu 14 Kč/m²/rok a uzavřením pachtovní smlouvy s panem J. 

V. 

b) RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

246-7/14 

a) RM bere na vědomí žádost pana J. K. ze dne 3. 4. 2014, nájemce nebytových prostor v objektu 

trafiky č.p. 1576 na Tyršově náměstí, o změnu účelu pronájmu nebytových prostor a povolení 

drobné rekonstrukce objektu  

b) RM souhlasí se záměrem uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 8. 1994 na 

užívání nebytových prostor v objektu č.p. 1527 na Tyršově náměstí. Předmětem dodatku bude 

stanovení nového účelu pronájmu na „individuální poradenskou službu v oboru finančních 

produktů soukromým subjektům a účetní provozovnu občerstvení Pivnice Pohoda“. 

c) RM žádá žadatele o specifikaci zamýšlené rekonstrukce a předložení souhlasu spol. Trigema, 

a.s., jakožto spoluvlastníka pozemku, s touto rekonstrukcí. 

d) RM konstatuje, že vybavení nebytových prostor novým nábytkem na náklady nájemce je čistě 

věcí nájemce, a to v souladu s čl. IX bodů 1) a 2) nájemní smlouvy.  

 

14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

247-7/14 

a) RM souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2123/9 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 407 

m2 za účelem sportovního využití, a to na dobu neurčitou a za cenu 7 Kč/m2/rok a uzavřením 

nájemní smlouvy s Tenisovým klubem Roztoky.  

b) RM pověřuje OSRMŽP informováním Tenisového klubu Roztoky o absolutní neplatnosti 

smlouvy o bezplatném užívání pozemku parc. č. 2123/9 v k.ú. Roztoky u Prahy uzavřené dne 

1. 11. 2007.  

c) RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

14. 5. 2014 
a)a b)Polák 

c) Jakob 

a) a b) 11. 6. 
2014 

c) 11. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 



Číslo Usnesení ZM Datum 

jednání 

Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

UZM   pan/paní    

 

  STRANA 4 

 

248-7/14 
RM žádá starostu o prověření situace s nabídkou kamerových systémů. 

 
14. 5. 2014 p. Jakob 11. 6. 2014 

pro: p. Boloňský, Jakob, Pařízek, Šlancarová 
(4) 

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: 0 

 

 

249-7/14 

a) RM souhlasí s polohou hranice pozemku parc.č. 2551/1, která byla zaměřena a v terénu 
označena firmou Grid a spol., a.s. a bude vyznačena v dokumentaci o vytyčení v záznamu 

podrobného měření změn č. 2165-16/2014.  

b) RM pověřuje starostu podpisem Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.  

 

14. 5. 2014 
a) Polák 
b) Jakob 

a) 31. 5. 2014 
b) 31. 5. 2014 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 

RM souhlasí s dělením pozemků v lokalitě na Dubečnici dle geometrického plánu č. 1102 - 8/2014 

s podmínkou, že plocha pozemků přiléhajících k jednotlivým rodinným domům (tvořených nově 
vzniklými parcelami) zůstane nezměněna. RM pověřuje OSMRŽP sdělením usnesení žadateli. 

 

14. 5. 2014 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Černý, Jandík, Pařízek (3) 

proti: p. Šlancarová, Jakob (2) 

zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

 

250-7/14 

1. RM souhlasí s udělením výjimky z odstupových vzdáleností pro přístavbu skladu k rodinnému 

domu č.p. 2066, ul. Mjr. Kašlíka a souhlasí s umístěním přístavby dle situace z března 2014 

zpracované Ing. D. Mikoláškovou za podmínky, že vlastníci sousedních pozemků s přístavbou 
souhlasí a přístavba není v rozporu s požadavky DOSS. RM pověřuje OSMRŽP sdělením 

tohoto usnesení žadateli. 

2. RM souhlasí s rekonstrukcí a přístavbou garáže rodinného domu č.p. 428, ul. Na sekeře 
předložené studie z prosince 2013 za podmínky, že vlastníci sousedních pozemků s přístavbou 

souhlasí a bude dodržena zákonem požadovaná odstupová vzdálenost od domu č.p. 537. RM 

pověřuje OSMRŽP sdělením tohoto usnesení žadateli. 
3. RM požaduje k rozhodnutí ve věci výstavby polyfunkčního domu na parc. č. 27 a 28/1, oba 

k.ú. Roztoky u Prahy, vyjádření stavební komise. 

4. RM souhlasí s rekonstrukcí rekreačního objektu a výstavbou garáže na parc.č. 3712/3, 3712/9, 
k.ú. Žalov, ul. Potoky dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Radkem Zykanem 

v lednu 2014 za podmínek stanovených KÚSK, odborem kultury a památkové péče, č.j. 

061256/2014/KUSK. RM pověřuje OSMRŽP sdělením tohoto usnesení žadateli. 
5. RM souhlasí s vybudování otevřeného přístřešku pro stání jednoho OA na parc.č. 2443/196, 

k.ú. Roztoky u Prahy, dle projektové dokumentace Ing. arch. Lucie Chytilové z března 2014. 

RM pověřuje OSMRŽP sdělením tohoto usnesení žadateli. 
6. RM souhlasí s úpravami jižní části zahrady na pozemku parc.č. 2153/3 dle projektové 

dokumentace z května 2014 zpracované společností Constructing s.r.o. Toto vyjádření se 

vydává pouze pro potřeby územního řízení. RM pověřuje OSMRŽP sdělením tohoto usnesení 

žadateli. 

 

14. 5. 2014 p. Polák 31. 5. 2014 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

251-7/14 

RM bere na vědomí žádost paní P. K. o odpuštění jednoho měsíčního nájmu za užívání městského bytu a 

souhlasí se snížením jednoho měsíčního nájemného o dvě třetiny (což je o 4.664,-Kč) z důvodu 

technických závad bytu, které nebyly známy při předávání bytu. Nutnost výměny podlahové krytiny bude 
ověřena místním šetřením. 

 

14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

252-7/14 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt č. 15, Braunerova ul. 1023, Roztoky paní 

A.G., a to do 30. 6. 2014. Nejpozději do 3 měsíců po skončení nájmu bude nájemci vyúčtována složená 
kauce.    

 

14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

253-7/14 
RM odkládá projednání materiálu „SŽDC – zřízení VB služebnosti vedení dešťové kanalizace v rámci 

přeložky silnice II/242“ na příští jednání RM a požaduje přepracování materiálu a doplnění informace o 
14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 
 



Číslo Usnesení ZM Datum 

jednání 

Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

UZM   pan/paní    

 

  STRANA 5 

stanovisko Středočeského kraje. 

 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

254-7/14 

RM schvaluje předložený Domovní řád, který upravuje podmínky a způsob užívání bytů a nebytových 

prostor a společných částí v domech Jungmannova 286, Tiché údolí 110, Tiché údolí 125, Nádražní 21, 

Nádražní 22, Masarykova 526, Havlíčkova 713.    

 

14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

255-7/14 
RM ukládá starostovi projednat s Ropidem rozšíření autobusových spojů v dopravní špičce. 

 
14. 5. 2014 p. Jakob 11. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

256-7/14 

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě sestávajících z ochranných HDPE trubek s optickými 
kabely o celkové délce   2836 bm podzemního vedení sítí, umístěných v pozemcích města parc. č. 2728, 

2729, 2730, 2739/23, 2739/25, 2739/27, 2752, 2753/1, 2910/1, 2995/1, 2995/11, 3028/80, 3028/153, 

3029/1, 3029/22, 3030, 3033, 3087/1, 3087/3, 3189/75, 3189/109, 3209, 3233, 3841/22 a 3841/23 
zapsaných na LV 10001, v k. ú. Žalov, obec Roztoky u Prahy s firmou Connect plus, s.r.o., Učňovská 

100/1, 190 00 Praha 9, za jednorázovou úhradu v celkové výši 567 200,- Kč. 
 

14. 5. 2014 p. Polák 28. 5. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

257-7/14 

a) RM souhlasí s investicí do realizace nastavení oplocení víceúčelového hřiště v areálu 

sportoviště Žalov již v letošním roce. Tato zakázka bude financována z investic kapitoly 

dětská hřiště, para 3421, pol. 6121. 
b) RM ukládá oddělení ŽP zpracovat objednávku na dodávku a realizaci nastavení zbylých třech 

stran stávajícího oplocení víceúčelového hřiště v Areálu sportoviště Žalov, a to pro Františka 

Chvojku za cenu 57.710,- Kč bez DPH. 
c) RM bere na vědomí stanovisko majitele přilehlé nemovitosti k areálu sportoviště v Žalově, 

pana J. H., k navýšení oplocení víceúčelového hřiště. 

 

14. 5. 2014 
p. Polák, 
Maršíková 

15. 6. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Šlancarová (4) 

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: p. Pařízek (1) 

 

 

258-7/14 

a) RM bere na vědomí informaci o cenových nabídkách na restaurování Pomníku padlých a 

stanovisko oddělení ŽP.  

b) RM ukládá oddělení ŽP zpracovat objednávku na restaurování Pomníku padlých na Školním 
náměstí pro pány Ondřeje Doležala a Martina Wagnera za konečnou celkovou cenu 60.000,- 

Kč. 

c) Restaurování plastiky vojína bude financováno z kapitoly komunální služby a územní rozvoj, 
para 3639, pol. 5169 – nákup ostatních služeb. 

 

14. 5. 2014 
p. Polák, 

Maršíková 
31. 5. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

259-7/14 

a) RM doporučuje ZM souhlasit s navýšením § 3111 pol. 5331 příspěvku MŠ Spěšného o 

160.000,- Kč, a to výhradně na investice (oprava topení a umýváren). 

b) RM upozorňuje ředitelku, že schválený rozpočet na rok 2014 je pro ni závazný. 

 

14. 5. 2014 
a) p. Walterová, 
Dědičová 

b) Kellerová 

a) 28. 5. 2014 

b) průběžně 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

260-7/14 

RM ve věci oplocení vodojemu – strana k č.p. 987 žádá OSRMŽP o dopracování materiálu o právní 

stanovisko a fotodokumentaci. 

 

14. 5. 2014 p. Polák 11. 6. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

261-7/14 a) RM schvaluje změnový list č. 4 týkající se rekonstrukce ul. Máchova. 14. 5. 2014 a) a b) p. Polák a) a b) 31. 5. pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Pařízek,  
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b) RM schvaluje změnový list č. 5 týkající se zemních prací při rekonstrukci vodovodu v ul. 
Máchova. 

c) RM pověřuje starostu města Jana Jakoba podepsáním změnových listů č. 4 a č. 5 

předložených firmou IPPOS s.r.o. 
 

c) p. Jakob 2014 
c) 31. 5. 2014 

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

262-7/14 

RM pověřuje starostu, aby odpověděl na dopis ve věci podání vysvětlení finančního zvýhodnění 

vybraných kulturních akcí městem doručený dne 12. 5. 2014. 

 

14. 5. 2014 p. Jakob 30. 5. 2014 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 

RM bere na vědomí informaci starosty o jednání vedení města s vlastníkem společnosti Weenen ve věci 

vily č.p. 124 a objektu Maxmiliánky a dalšího podnikatelského záměru společnosti v této oblasti.  14. 5. 2014     

263-7/14 
RM přiznává vdovci panu K. Š. jednorázový příspěvek v celkové výši 3.000,- Kč. 

 
14. 5. 2014 p. Kalinová 31. 5. 2014 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

 

264-7/14 

RM přiznává paní S. H. jednorázový příspěvek ve výši 3.200,- Kč na úhradu školy v přírodě pro jejího 

syna. Příspěvek bude poukázán přímo na účet školy.  

 

14. 5. 2014 p. Kalinová 31. 5. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Šlancarová (4) 

proti: 0 

zdržel se: p. Jandík, Pařízek (2) 

 

 

265-7/14 

RM přiznává paní A. R. jednorázový příspěvek ve výši 1.600,- Kč na úhradu speciálního lékařského 

vyšetření zraku a na zhotovení dioptrických brýlí. 

 

14. 5. 2014 p. Kalinová 31. 5. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Pařízek, Šlancarová 

(4) 

proti: 0 

zdržel se: p. Jandík, Jakob (2) 

 

 

266-7/14 

RM přiděluje paní C. H. sociální bydlení v obecním bytě č. 4, Jungmannova č.p. 286, Roztoky, na dobu 

určitou 1 roku. 

 

14. 5. 2014 p. Kalinová 31. 5. 2014 

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

Šlancarová (5) 

 proti: 0 

 zdržel se: p. Jandík (1) 

 

 

267-7/14 

RM žádá ředitelku MŠ Přemyslovská p. Novotnou, aby na příští řádné jednání RM přišla osobně vysvětlit 

situaci o dodatečném přijetí dítěte do MŠ v průběhu školního roku. 

 

14. 5. 2014 
p.Dědičová, 

Novotná 
11. 6. 2014 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

 

 

RM bere na vědomí zápis z jednání školské komise ze dne 6. 5. 2014.  

 

14. 5. 2014     

 

RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 14. 4. 2014. 

 

14. 5. 2014     

 

RM bere na vědomí předloženou směrnici pro pronájmy nemovitého majetku města. Členové RM 

předloží své připomínky v termínu do 4. 6. 2014. 

 

14. 5. 2014     
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RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 2. 4. 2014 do 5. 5. 2014. 

 

14. 5. 2014     

 
RM bere na vědomí zápis z jednání RR Odrazu č. 5/2014 ze dne 5. 5. 2014. 

 
14. 5. 2014     

 


