
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

240-11/18 

RM schvaluje navržený program s tímto doplněním: 
- Přikládají se materiály k bodům č. 14, 15, 17 a 22 navrženého programu                      

- Bod č. 16 se zrušuje 

- K bodu č. 7 se přiřazuje informace o průtahu městem 
- Bod č. 20 se spojuje s bodem F  

- K bodu č. 26 se přiřazuje informace o vyhlídce sv. Ludmily 

 
Doplňují se body: 

 

A) Informace – Úspory při realizaci rekonstrukce vybraných komunikací v katastru Žalov-Příčná, Pilařova, 
Muhlbergova, Krásného  

 

B) Nabídka na technickou koordinační pomoc – trafostanice Nádraží   
 

C) Žádost o přemístění elektrické zásuvky u DPS 

 
D) Kalkulace nájemného v bytech domu s pečovatelskou službou pro rok 2018 

 

E. Pořízení vozidla MŠ Spěšného 
 

F. Smlouva o poskytnutí finančního daru  

 
Dále se zařazují tyto body: 

 

- Parter před ZŠ Roztoky 
- Nabídka Arch. Křečka na Kampus Zaorálkova  

- Informace z Finančního odboru 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

18.7.2018 

 

 
 

 

Jakob 
 

 
 

 

Ihned 

 
 

 

 
 

Hlasování: pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Štifter (5)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

241-11/18 RM schvaluje zápisy č. 9 a 10/2018 z jednání RM 

 

 

18.7.2018 
Drda Ihned 

Hlasování: pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Štifter (5)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

242-11/18 RM bere stav plnění usnesení na vědomí. 

 

 

18.7.2018 
Drda Ihned 

Hlasování: pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Štifter (5)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

243-11/18 

a) RM revokuje usnesení RM č. 238-10/18. 

b) RM schvaluje dar D. C. ve výši 2000 Kč, L. Č. ve výši 10.000 Kč, O. J. ve výši 20.000 Kč a M. S. ve výši 
10.000 Kč. 

c) RM ukládá FO připravit příslušné rozpočtové opatření. 

 

18.7.2018 
Rosincová Ihned 

Hlasování: pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Štifter (5)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

244-11/8 

a) RM bere na vědomí zhodnocení veřejné sběrné sítě na sběr tříděného odpadu v Roztokách vypracované TS ve 

spolupráci se společností EKO-KOM a.s. 

b) RM žádá TS o předložení týdenního harmonogramu svozu jednotlivých míst pro sběr tříděného odpadu do 

příštího jednání RM. 

 

18.7.2018 
Sládek 15.8.2018 

Hlasování: pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Štifter (5)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

245-11/18 

a) RM doporučuje ZM schválit mimořádnou dotaci SK Roztoky 50 000 Kč na rozšíření kabin sloužících jako 

zázemí pro děti a dorost. 
b) RM ukládá MÚ zpracovat příslušnou veřejně právní smlouvu a příslušné rozpočtové opatření 

 
18.7.2018 

Dědičová Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

246-11/18 

RM doporučuje ZM souhlasit se záměrem směny části městského pozemku parc. č. 3161/57 v k.ú. Žalov o výměře 

cca 131 m² zapsaného na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního 

pracoviště Praha-západ za část pozemku parc. č. 3029/26 v k.ú. Žalov o výměře 4 m² a část pozemku parc. č. 
3161/59 v k.ú. Žalov o výměře 8 m² zapsaných na LV č. 2464 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

 

18.7.2018 
Skřivan 31.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ s tím, že ze strany majitele pozemků parc. č. 3029/26 a 3161/59 bude 
doplacen rozdíl kupní ceny ve výši 238.000 Kč a s podmínkou, že směňovaná část pozemku parc. č. 3161/57 bude 

i nadále veřejně přístupná a nový vlastník tohoto pozemku nebude po městu požadovat jakoukoliv finanční či 

jinou kompenzaci za veřejné využívání tohoto pozemku. 

 RM bere na vědomí informace radního Richtera o stavu akce „Průtah městem“. 18.7.2018     

247-11/18 

a) RM souhlasí s uzavřením dodatku k pachtovní smlouvě č. 730028 uzavřené dne 1.3.2017 s panem P. S. 

Předmětem dodatku je úprava propachtované plochy z původních 349 m² na 330 m² a s tím související změna 

celkové výše nájemného, která nově činí 2.310 Kč/rok. 
b) RM pověřuje starostu města podpisem dodatku 

 

18.7.2018 
Skřivan 31.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

248-11/18 

a) RM souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov o výměře 160 m² zapsaného na LV č. 10001 

vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, za účelem rozšíření a 
provozování zahrady na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 7 Kč/m²/rok a za následujících 

podmínek: případné oplocení bude provedeno ve formě jednoduchého pletivového plotu s dostatečným odstupem 

od přilehlé komunikace s tím, že v případě ukončení smlouvy bude tento plot odstraněn nejpozději do 14 dnů od 
ukončení smlouvy, vysazování trvalých porostů bude možné pouze po předchozím písemném souhlasu 

pronajímatele, na pronajatém pozemku nebude možné umísťovat jakékoliv trvalé či dočasné stavby a provádět 

terénní úpravy.  
b) RM pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy s paní S. H. 

 

 
 

 

 
18.7.2018 

 

Skřivan 
31.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

249-11/18 
RM města schvaluje Plán investic a obnovy vodohospodářské infrastruktury města Roztoky na rok 2019, 

v souladu s článkem VII., odst. 23, Koncesní smlouvy. 

 

18.7.2018 
Skřivan, Štifter Průběžně 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

250-11/18 

a) RM bere na vědomí průběh VZ na dodávku a instalaci IT vybavení pro nové třídy ZŠ Roztoky a schvaluje 

závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 2. 7. 2018. RM potvrzuje jako vítěze soutěže 
firmu ENGEL s.r.o., se sídlem Mikšíčkova 44, 615 00 Brno, IČO: 469 79 727 s celkovou nabídkovou cenou 

829.794 Kč bez DPH.  

b) RM ukládá OSRM oznámit výsledek výběrového řízení předepsaným způsobem a pověřuje starostu města 

podpisem příslušné kupní smlouvy s výše uvedeným vítězem soutěže. 

 

 
 

18.7.2018 

 

Goll 
20.7. 2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

251-11/18 

a) RM bere na vědomí průběh VZ na zbudování nového vodovodního řadu a přípojek v horním Žalově v katastru 

obce Roztoky u Prahy a schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 11. 7. 2018.  

b) RM potvrzuje výběr nabídky firmy VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, 
IČO: 270 85 201 s celkovou nabídkovou cenou 15.490.887,43, Kč bez DPH k realizaci.  

c) RM schvaluje SoD v předloženém znění a ukládá OSRM oznámit výsledek zadávacího řízení předepsaným 

způsobem a pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy s výše uvedeným vítězem soutěže 
v zákonné lhůtě.  

 

 

 
18.7.2018 Goll 20.7.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

252-11/18 

a) RM schvaluje zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava společných prostor a 

venkovních ploch v bytových domech Nádražní 21 a 22 v Roztokách“ v předloženém znění.  
b) RM též schvaluje předložené znění závazného návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávacích 

podmínek.  

c) RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: členové: T. Novotný, P. 
Skřivan, J. Mrňák, S. Holík, I. Goll; náhradníci členů: J. Jakob, E. Maršíková, T. Jakubec, A. Ivanová, P. Schill. 

RM ukládá OSRM vyhlásit zadávací řízení v plánovaném termínu. 

 

 
 

18.7.2018 Goll 23.7.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

253-11/18 

a) RM bere na vědomí průběh VZ na dodávku a instalaci systému bezkontaktní detekce průchodů pro městskou 
knihovnu Roztoky a schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 16. 7. 2018.  

b) RM potvrzuje jako vítěze soutěže firmu Cloud 2 Air s.r.o., se sídlem Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2, IČO: 046 

43 852, s celkovou nabídkovou cenou 312.846 Kč bez DPH. RM schvaluje návrh kupní smlouvy s vítězným 
účastníkem v předloženém znění.  

c) RM ukládá OSRM oznámit výsledek výběrového řízení předepsaným způsobem a pověřuje starostu města 

podpisem příslušné kupní smlouvy s výše uvedeným vítězem soutěže.  

 
 

 

18.7.2018 Goll 20.7.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

254-11/18 
a) RM bere na vědomí průběh VZ na dodávku a instalaci systému pro řízení a hodnocení projektů s vazbou na 
strategické plánování a schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 17. 7. 2018. RM 

potvrzuje jako vítěze soutěže firmu One Click Business Solutions s.r.o., Šostakovičovo nám. 1515/5, 1550   Praha 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

5, IČO: 248 12 633, s celkovou nabídkovou cenou 260.000 Kč bez DPH.  
b) RM schvaluje návrh smlouvy o dílo s vítězným účastníkem v předloženém znění.  

c) RM ukládá OSRM oznámit výsledek výběrového řízení předepsaným způsobem a pověřuje starostu města 

podpisem příslušné realizační smlouvy s výše uvedeným vítězem soutěže. 

 
 

18.7.2018 

 
 

Goll 

 
 

20.7.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

255-11/18 

a) RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace VZ na zbudování vstupního schodiště k MŠ Jungmannova 34 
a souhlasí s vypovězením realizační smlouvy se současným zhotovitelem, pro jeho neschopnost dodržet 

požadovaný realizační termín.  

b) RM pověřuje starostu města gescí nad rychlým výběrovým řízením náhradního zhotovitele, který by byl 
schopen, požadovaný termín dodržet. Zadávací podmínky a rámcový návrh realizační smlouvy, který je součástí 

zadávací dokumentace, zůstávají ve znění schváleném radou města 15. 3. 2017. O výsledku podá OSRM zprávu 

RM na jejím srpnovém zasedání.  

 
 

 

18.7.2018 Goll 20.7.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

256-11/18 
RM schvaluje znění Dohody o ukončení nájmu bytu č. 14 v ulici Braunerova čp. 1023 v Roztokách, mezi paní D. 

J., a městem Roztoky a pověřuje pana starostu jejím podpisem. 

 

18.7.2018 Mgr. Novotný, 

Skřivan 
Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

257-11/18 
RM schvaluje znění Dohody o dočasném užívání náhradního bydlení v bytě č. 8, ulice Nádražní čp. 21 
v Roztokách pro paní P. Č., a pověřuje pana starostu jejím podpisem. 

 

18.7.2018 Mgr. Novotný, 
Skřivan 

Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

258-11/18 
RM trvá na svém usnesení č.  39-2/17   a nesouhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 663, ul. 
Zeyerova dle předloženého návrhu a doporučuje přiložit pořízenou fotodokumentaci. 

 

18.7.2018 
Skřivan 15.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

259-11/18 

RM souhlasí se záměrem výstavby administrativní budovy POHL na pozemku parc.č. 3161/19, k.ú. Žalov dle 
návrhu společnosti Rusina Frei, s.r.o. ze dne 4.10.2017 s tím, že nástavby světlíků budou sníženy na minimum a na 

střechu objektu nebudou umísťována žádná technologická zařízení převyšující úroveň upravených světlíků. 

Vyjádření pro potřeby jednání se stavebním úřadem bude vydáno po předložení kompletní projektové 

dokumentace. 

 
 

18.7.2018 Skřivan 15.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

260-11/18 RM souhlasí se stavebními úpravami RD č.p. 527, ul. Poděbradova, dle studie předložené žadatelem. 

 

 

18.7.2018 
Skřivan 15.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

261-11/18 
RM souhlasí s realizací novostavby rodinného domu na parc.č. 1749, k.ú. Roztoky u Prahy dle projektové 
dokumentace zpracované Ing. arch. Zdeňkem Vávrou. 

 

18.7.2018 
Skřivan 15.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

262-11/18 

RM konstatuje, že navržená stavba není v souladu s platným ani připravovaným územním plánem. Svým 
celkovým objemem a navrhovanou kapacitou nerespektuje charakter zástavby v Čapkově ulici. 

Před novým projednáním na Stavební komisi žádáme, aby byl upravený projekt předložen k vyjádření sousedům v 

Čapkově ulici. 

 
18.7.2018 

Skřivan 15.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

263-11/18 

RM na základě stanoviska odboru územního plánování MÚ Černošice revokuje své usnesení č. 126-5/17 ve znění 

usnesení č. 176-7/17 a 168-7/18 a žádá stavebníka o předložení projektu upraveného tak, aby zastavěná plocha 
nepřesahovala 30 % výměry pozemku.  

 

18.7.2018 
Skřivan 15.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Novotný, 

Richter (4)  

proti: 0 

zdržel se: Štifter, Kubečka (2) 

 

 RM bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a rozvoje města ze dne 14.6.2018. 18.7.2018     

264-11/18 
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ing. P. P., ve věci poskytnutí finančního daru městu Roztoky ve výši 

400 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

18.7.2018 
Jakob Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

265-11/18 

RM schvaluje rozdělení sportovních grantů na 2. pololetí 2018 takto: 

TJ Sokol Roztoky – Vánoční turnaj ve stolním tenisu 4 900 Kč 
SK Roztoky – Příměstský fotbalový camp 14 000 Kč 

 

18.7.2018 Dědičová 31.7.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 
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  STRANA 4 

Svazu postižených civilizačními chorobami – Pohybové aktivity seniorů 7 500 Kč 

 
zdržel se: 0 

 RM bere na vědomí zápis z redakční rady časopisu odraz ze dne 16.7.2018. 18.7.2018     

 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 6.6.2018 do 10.7.2018. 18.7.2018     

266-11/18 

RM schvaluje čerpání investičního fondu ZŠ ve výši 379.811,- Kč na HW vybavení školy. 

RM schvaluje převod financí mezi položkami rozpočtu školy „Licence a software“ a „Antivir“ ve výši 13.000,- 

Kč. 

 

18.7.2018 Vonková Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

 

267-11/18 

RM souhlasí se zvýšením cen pronájmů prostor školy pro školní rok 2018/2019 o 10 % oproti předchozímu 

školnímu roku, při zachování předchozích pravidel pronájmů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.  

 

18.7.2018 Janoušková Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

 

 
RM bere na vědomí informaci místostarosty Novotného o možnosti účasti města Roztoky na Svatoludmilské 
konferenci 2019 

18.7.2018 
    

 
Mgr. Novotný zorganizuje úvodní schůzku k výše uvedenému tématu za účasti paní Weissové, pana Špačka, 

zástupce Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a pana Štiftera.   

18.7.2018 
    

 
RM bere na vědomí informaci o významných úsporách v rámci stavební činnosti při realizaci investiční akce 

„rekonstrukce vybraných komunikaci v katastru Žalov“ ve výši 1 354 625,21 Kč bez DPH. 

18.7.2018 
    

268-11/18 

RM bere na vědomí nabídku VPU DECO na technickou koordinační pomoc (inženýrská činnost) při realizaci 

projektů trafostanice a parkovacího domu za 180 000 Kč bez DPH a ukládá MÚ svolat jednání s VPU DECO o 
konkrétních podmínkách spolupráce.  

 

18.7.2018 Skřivan Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 

 

269-11/18 

RM nesouhlasí se zrušením či přemístěním odběrového místa el. energie umístěného na budově DPS a sloužícího 

k obslužnosti veřejného prostranství na Náměstí 5. května elektrickou energií pro konání kulturních a 
společenských akcí 

 

18.7.2018 Skřivan 31.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 

 

270-11/18 
RM bere na vědomí kalkulaci uznatelných nákladů nájemného pro rok 2018 a potvrzuje výši nájemného pro byty 
zvláštního určení v DPS na rok 2018 ve stávající výši 45 Kč/m2 .  

18.7.2018 

Kalinová Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

 

271-11/18 

a) RM souhlasí s nákupem vozidla pro rozvoz obědů do oddělených pracovišť MŠ Spěšného. 

b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6a/2018 spočívající v přesunu částky 100 000 Kč v rámci § 3111 

z položky 6121 do položky 5331.Tímto opatřením se navyšuje příspěvek MŠ Spěšného. Částka je určena na nákup 
motorového vozidla.  

 

18.7.2018 
Rosincová 31.7.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

 

272-11/18 RM souhlasí s realizací úpravy parteru před vstupem do ŽS Roztoky dle předloženého návrhu.  

 

18.7.2018 Novotný Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

 

273-11/18 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy na základě nabídky projekčních prací od společnosti Architekti Libor Křeček-
projekční kancelář.  

18.7.2018 

Skřivan 15.8.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

 

 
RM bere na vědomí informaci o vyhotoveném čerpání rozpočtu města za měsíc červen 2018. 
 

18.7.2018 
    

 


