
Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 1 

153-8/12 

RM doplňuje programu jednání následovně: 

 „Prázdninový provoz MŠ“ se zařazuje jako 2. bod jednání RM 

 bod 18 bude předřazen jako 3. bod jednání RM 

 obsah bodu 7 původně navrženého programu se bude skládat z „Nového znění tržního řádu“, „Směrnice 
pro pronájem movitého majetku města“ a formulářů „Žádost o pronájem prodejního stánku a jiného 

vybavení“ a „ Žádost o udělení výjimky na pronájem prodejního stánku a jiného vybavení“ 

 za bod 8 původně navrženého programu se zařazuje nový bod „ Žádost p. ředitelky ZŠ o přidělení bytu na 

dobu zástupu“ 

 za bod 21 původně navrženého programu se zařazuje nový bod „Návrh krytí cestovních výloh delegace 

ZUŠ do Skawiny“  

 za tento bod se zařazuje další nový bod „Příští termín jednání RM“ 

 do infobloku se zařazuje informace o dotaci na sběrný dvůr   

16.5.2012 p. Jakob ihned 

pro: Jakob, Boloňský, Jandík, Pařízek, 

Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 

154-8/12 RM schvaluje navržený program jednání s doplněním 16.5.2012 p. Jakob ihned 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

155-8/12 

RM schvaluje prázdninový provoz mateřských škol podle předloženého návrhu. 

Mateřské školy budou uzavřeny v termínech: 

MŠ Spěšného        od 16. 7. do 31. 8. 2012 
MŠ Havlíčkova     od 20. 7. do 31. 8. 2012 

MŠ Přemyslovská od 20. 7. do 31. 8. 2012 

16.5.2012 
p.Kulhánková, 

Smržová, Novotná 
31. 8. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík,  Šefr, 
Šlancarová (5) 

proti: (0)   

zdržel se: p. Pařízek (1) 

 

156-8/12 
RM ukládá starostovi p. Jakobovi, aby zajistil právní analýzu vzniklého rozporu s ustanovením zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v případě vedoucího OSRMŽP p. Abramoviče.   
16.5.2012 p. Jakob 15. 6. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

157-8/12 RM schvaluje zápis č. 7/2012 16.5.2012 p. Skalníková ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení. 16.5.2012     

 RM bere na vědomí posun splnění URM č. 125-7/12, 132-7/12, 134-7/12 a 148-7/12 v termínu do 16. 5. 2012.   16.5.2012     

 

RM doporučuje prodej městských bytů v domech, ve kterých je město jako majitel bytové jednotky členem sdružení 

vlastníků bytových jednotek, s výjimkou služebních bytů, a celého bytového domu Jungmannova 286 za 

předpokladu, že budou byty přednostně nabídnuty stávajícím nájemníkům za cenu zvýhodněnou proti ceně tržní. 

16.5.2012 
Návrh nebyl přijat. 

 
 

pro: p. Jandík, Pařízek, Šefr (3) 

proti: p. Jakob, Boloňský, Šlancarová 
(3)   

zdržel se: (0) 

 

 

RM doporučuje prodej městských bytů v domech, ve kterých je město jako majitel bytové jednotky členem sdružení 

vlastníků bytových jednotek, s výjimkou služebních bytů, za předpokladu, že budou byty přednostně nabídnuty 
stávajícím nájemníkům za cenu zvýhodněnou proti ceně tržní. 

16.5.2012 
Návrh nebyl přijat. 

 
 

pro: p. Jakob, Boloňský, Šlancarová (3) 

proti: p. Jandík, Pařízek, Šefr (3) 
zdržel se: (0) 

 

158-8/12 

RM doporučuje prodej městských bytů v domech, ve kterých je město jako majitel bytové jednotky členem sdružení 

vlastníků bytových jednotek, za předpokladu, že budou byty přednostně nabídnuty stávajícím nájemníkům za cenu 

zvýhodněnou proti ceně tržní. 

16.5.2012 
p.Jakob, 
Abramovič 

31. 8. 2012 

pro: p. Jakob, Jandík, Pařízek, 

Šlancarová (4) 
proti: p. Boloňský, Šefr (2)  

zdržel se: (0) 

 

 RM vyčleňuje jako sociální byty 6 obecních bytů bez konkrétní specifikace. 16.5.2012 
Návrh nebyl přijat. 

 
 

pro: p. Jakob, Boloňský, Šlancarová (3) 

proti: p. Šefr, Jandík (2) 
zdržel se: p. Pařízek (1) 

 

159-8/12 RM vyčleňuje jako sociální byty 5 obecních bytů bez konkrétní specifikace. 16.5.2012 p. Kalinová 31. 8. 2012 

pro: p. Jakob, Šefr, Pařízek, Jandík (4) 

proti: p. Boloňský (1) 
zdržel se: p. Šlancarová (1) 

 

 
RM schvaluje, že v sociálních bytech budou uzavírány smlouvy na dobu určitou jednoho roku s možností opce a 

výše nájemného bude stanovena na 50,- Kč/m2/měsíc. 
16.5.2012 

Návrh nebyl přijat. 

 
 

pro: p. Jandík, Pařízek, Šefr (3)  

proti: p. Boloňský, Šlancarová (2)  
zdržel se: p. Jakob (1)  

 

 RM schvaluje, že v sociálních bytech budou uzavírány smlouvy na dobu určitou jednoho roku s možností opce a 16.5.2012 Návrh nebyl přijat.  pro: p. Jakob (1)   



Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 2 

výše nájemného bude stanovena na 45,- Kč/m2/měsíc.  proti: p. Boloňský, Šefr, Jandík, 

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

 
RM schvaluje, že v sociálních bytech budou uzavírány smlouvy na dobu určitou jednoho roku s možností opce a 
výše nájemného bude stanovena na 40,- Kč/m2/měsíc. 

16.5.2012 
Návrh nebyl přijat. 
 

 

pro: p. Šlancarová, Boloňský, Jakob (3)  

proti: p. Pařízek, Jandík, Šefr (3)  

zdržel se: (0)  

 

160-8/12 

RM souhlasí s tím, aby v případě, že nebude evidován žádný žadatel o sociální byt, byl volný sociální byt nabídnut 
k pronájmu v souladu se směrnicí pro prodej a pronájem nemovitého majetku Města Roztoky s tím, že nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku tak, aby zůstala zachována možnost byt v případě potřeby co 

nejdříve využít pro účely sociálního bydlení. 
RM ukládá OSDPS, aby dlouhodobě sledoval trendy v počtu žadatelů o sociální bydlení a aby v případě potřeby 

zvýšení počtu sociálních bytů neprodleně informoval RM. 

16.5.2012 
p.Kalinová, 

Abramovič 

31. 8. 2012 

 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

161-8/12 
RM stanovuje, že v Pravidlech pro přidělování sociálních bytů bude pro žadatele podmínka trvalého pobytu 

v Roztokách minimálně v délce pěti let.  
16.5.2012 p. Kalinová 31. 8. 2012 

pro: p. Jakob, Jandík, Pařízek, Šefr (4) 

proti: p. Boloňský (1) 

zdržel se: Šlancarová (1) 

 

162-8/12 
RM rozšiřuje v Pravidlech pro přidělování sociálních bytů výjimky z podmínek o skutečnost, že žadatel je evidován 
na úřadu práce. 

16.5.2012 p. Kalinová 31. 8. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

163-8/12 RM schvaluje Pravidla pro přidělování sociálních bytů ve městě Roztoky. 16.5.2012 p. Kalinová 31. 8. 2012 

pro: p. Jakob, Jandík, Pařízek, Šefr, 
Šlancarová (5)  

proti: p. Boloňský (1) 

zdržel se: (0) 

 

164-8/12 
RM schvaluje nájemné v bytech v domu s pečovatelskou službou, Nám. 5. Května 27, ve výši 45,- Kč/m2 od 1. 1. 

2013. 
16.5.2012 

p.Kalinová, 

SPROM 
1. 1. 2013 

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

Šlancarová (5) 

proti: p. Boloňský (1) 
zdržel se: (0) 

 

165-8/12 RM ukládá OSRMŽP zpracovat tržní ocenění vzorových bytů 1+1, 2+1, 3+1. 16.5.2012 p. Abramovič 30. 7. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

166-8/12 
RM ukládá vedení města a OSRMŽP připravit podrobná Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek ve 
vlastnictví města Roztoky. 

16.5.2012 
p.Jakob,Šefr, 

Boloňský, 

Abramovič 

31. 8. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0)  

 

167-8/12 RM schvaluje Plán bytové politiky města Roztoky ve smyslu přijatých usnesení. 16.5.2012 
p. Jakob, 
Abramovič 

31. 7. 2012 

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

Šlancarová (5) 
proti: (0)   

zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

168-8/12 
RM doporučuje ZM schválit předloženou Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem 

Roztoky a obcí Velké Přílepy s účinností od 1. 6. 2012. 
16.5.2012 

 
 

p. Jakob 

 

23. 5. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

169-8/12 
RM souhlasí s textem návrhu obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a 

doporučuje ji ZM schválit. 
16.5.2012 p. Jakob, Dědičová 23. 5. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 
RM upravuje znění provozního řádu: v čl. 1, poslední odstavec se za spojení země původu doplňuje „a výrobce“ a 
v čl. 4 v odstavci začínajícím Prodané zboží musí být viditelně… se za spojení „místem původu“ doplňuje „ 

,uvedením výrobce“. 

16.5.2012 p. Jakob 17. 5. 2012 

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

Šlancarová (5) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

 
RM upravuje znění provozního řádu: v čl. 4 v odstavci začínajícím Prodané zboží musí být viditelně… se slovo 

„nepravé“ nahrazuje slovem „nepravdivé“. 
16.5.2012 p. Jakob 17. 5. 2012 

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

Šlancarová (5) 
proti: (0)   

 



Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 
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  STRANA 3 

zdržel se: (0) 

 
RM upravuje znění provozního řádu: v čl. 6 v předposledním odstavci se za spojení „v den konání prodeje“ doplňuje 

„před jeho zahájením“. 
16.5.2012 p. Jakob 17. 5. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, Šefr, 
Šlancarová (5) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 
RM upravuje znění provozního řádu: doplňuje se čl. 7 – Sankční ustanovení v tomto zněním: „Nedodržování tržního 

řádu může být důvodem k nepřidělení prodejního místa“. 
16.5.2012 p. Jakob 17. 5. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

170-8/12 
RM schvaluje nový Provozní řád farmářských trhů a jiných trhů v Roztokách s odhlasovanými změnami s platností 

od 17. 5. 2012. 
16.5.2012 p. Jakob 17. 5. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík,  

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)    

zdržel se: (0)  

 

171-8/12 
RM souhlasí s vnitřní směrnicí pro pronájem movitého majetku ve vlastnictví města a formuláři Žádost o udělení 

výjimky na pronájem prodejního stánku a jiného vybavení a Žádost o pronájem prodejního stánku a jiného vybavení. 
16.5.2012 p. Jakob 17. 5. 2012 

pro: Jakob, Boloňský, Jandík, Pařízek, 

Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0)  

 

172-8/12 

RM, jako orgán zřizovatele ZŠ Roztoky, Školní náměstí 470, okres Praha – západ, 252 63 Roztoky, souhlasí 

s využitím finančních prostředků z rozpočtu od zřizovatele na zálohové pokrytí nákladů na projekty z ESF do výše 

500.000,- Kč. 

16.5.2012 
p.Walterová, 
Boloňský 

30. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

173-8/12 
RM schvaluje přidělení služebního bytu 1+1 na dobu určitou od 21. 5. do 30. 6. 2012 pro paní R. v Nádražní ulici 

č.p.22, č.bytu 4, za cenu 60 Kč/m2.  
16.5.2012 p. Abramovič 21. 5. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 
RM bere na vědomí informaci místostarosty St. Boloňského o stavu památkově chráněných vil čp. 110 a čp. 125 

v Tichém údolí, které jsou ve vlastnictví města. 
16.5.2012     

174-8/12 
RM ukládá místostarostovi p. Šefrovi, aby zpracoval nákladovou analýzu zabezpečení vil čp.110 a čp.125 v Tichém 
údolí, jejichž vlastníkem je město. 

16.5.2012 p. Šefr 31. 8. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

175-8/12 RM vyřazuje z dnešního programu body 10, 11, 12, 13 a 22 původně navrženého programu. 16.5.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

176-8/12 

RM schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek VŘ malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Víceúčelové hřiště pro míčové hry – projektová příprava a dodávka díla“ a pověřuje OSRMŽP oficiálním 

vyhlášením výsledků VZ a dále přípravou realizační smlouvy s firmou A Sport Produkt, s.r.o., IČ: 453 15 868, se 

sídlem: Sarajevská 3, 120 00 Praha 2, k podpisu v zákonné lhůtě. 

16.5.2012 
p.Jakob,Goll

  
15. 6. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0)  

 

177-8/12 

RM schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového řízení malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Interiérové stavební úpravy budovy MÚ Roztoky“ a pověřuje OSRMŽP oficiálním 

vyhlášením výsledků VZ a dále přípravou realizační smlouvy s firmou Alterinvesta CZ, s.r.o., IČ: 275 07 629, se 

sídlem: Podlažice 93, 538 51 Chrast, k podpisu v zákonné lhůtě. 

16.5.2012 p.Jakob, Goll 15. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

178-8/12 

RM schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového řízení malého rozsahu na 

dodávku a instalaci „herních prvků pro dětské hřiště u základní školy Žalov“ a pověřuje OSRMŽP oficiálním 

vyhlášením výsledků VZ a dále přípravou realizační smlouvy s firmou Bonita Group Service, s.r.o., IČ: 277 38 795, 
se sídlem: Koráb 131, 666 01 Tišnov k podpisu v zákonné lhůtě. 

16.5.2012 p.Jakob, Goll 15. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

179-8/12 

RM schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek VZ malého rozsahu „Stavební úpravy tělocvičny v objektu 

„B“, ZŠ Roztoky č.p. 711, Roztoky u Prahy“. Pověřuje OSRMŽP vyhlášením VŘ v nejbližším možném termínu. 
RM schvaluje hodnotící komisi 

ve složení: J. Jakob, R. Šefr, S. Boloňský, J. Mrňák, I. Goll, vč. náhradníků: Z. Richter, R. Jandík, T. Novotný, P. 

Frýbort, P. Abramovič.    

16.5.2012 p. Goll 1. 6. 2012 

pro: p.Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

 RM doporučuje přepracovat návrh směrnice a předložit jej na příštím jednání RM.  16.5.2012     
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180-8/12 
RM navyšuje počet zaměstnanců OSRMŽP od 1. 6. 2012 o jedno referentské místo v úseku správy a rozvoje města a 
ukládá starostovi Jakobovi, aby urychleně na toto místo vypsal výběrové řízení. 

16.5.2012 p. Jakob 1. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

181-8/12 

RM souhlasí s vrácením nájemného a poplatků spojených s užíváním bytu č. 3 v prvním patře v ulici Tiché údolí č.p. 

125 za období březen 2012 až duben 2012 z důvodu neobyvatelnosti bytu. 
RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č.3 v domě č.p. 125 v ulici Tiché údolí. 

16.5.2012 
p.Abramovič, 

SPROM 
15. 6. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0)  

 

182-8/12 

RM souhlasí se zahájením řízení o uložení pokuty z moci úřední dle návrhu odd. životního prostředí. Výkopový 
materiál bude odstraněn z veřejného prostranství na pozemku parc. č. 245 v k.ú. Roztoky u Prahy v intervalu do 

15.6.2012 a navrhuje uložení pokuty dle § 58 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve výši 

50.000,- Kč. 

16.5.2012 
p.Maršíková, 

Abramovič 
15. 6. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0)  

 

183-8/12 
RM ukládá místostarostovi p. Šefrovi, aby bez prodlení prověřil dodržování smlouvy mezi městem a firmou Viamo 

Praha, spol. s r.o. týkající se komunikace Jungmannova. 
16.5.2012 p. Šefr 

1. 6. 2012 

 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0)  

 

184-8/12 
RM bere na vědomí informaci FO MÚ o možnosti krytí cestovních výloh delegace ZUŠ do Skawiny. Návrh bude 

předložen ZM. 
16.5.2012 p. Boloňský 23. 5. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

185-8/12 RM schvaluje termín svého dalšího jednání na 30. 5. 2012 od 18.00 hodin. 16.5.2012 p. Jakob 
30. 5. 2012 
 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, 

Pařízek, Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 


