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Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

229-10/18 

RM schvaluje navržený program s tímto doplněním: 
 

Doplňují se body: 

 

• Informace o havárii vodovodu v ZŠ Žalov a schválení výjimky ze směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu pro odstranění následků havárie. 

• Žádost o udělení výjimky v přijímacím řízení do MŠ Přemyslovská 

• Umístění fasádních hodin na štítovou stěnu budovy MÚ 

• Zápis z jednání sociální a zdravotní komise konané dne 25.6.2018  

• Odměna pro pracovní skupinu pro určení prostorových potřeb školy  

• Schválení smlouvy o výstavbě a přeložce vodovodu a kanalizace                                                                                                      

 
 

 

 
 

 

 
27.6.2018 Jakob     Ihned 

Hlasování: pro: Jakob, Kubečka, Richter, 

Šlancarová (4)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

230-10/18 

a) RM bere na vědomí informaci, že v důsledku závad na bytě č. 1 v ulici Zaorálkova čp. 1300 v Roztokách, 

způsobených havárií vody, nelze služební byt v ZŠ Roztoky na dobu neurčitou (po dobu odstraňování těchto 
závad) užívat.  

b) RM souhlasí s tím, aby město Roztoky, coby pronajímatel, poskytlo nájemci P. Č., zaměstnanci ZŠ Roztoky, 
jako náhradní a dočasné bydlení byt č. 8 v ulici Nádražní čp. 21 v Roztokách, a to za stejných smluvních 

podmínek, za kterých je uzavřena platná nájemní smlouva k bytu č. 1 v ulici Zaorálkova čp. 1300 v Roztokách. 

K užívání náhradního a dočasného bydlení bude s nájemcem uzavřena písemná dohoda o dočasném užívání 
náhradního bydlení.  

 

 
 

 
27.6.2018 

Skřivan    Ihned 

Hlasování:  pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová (5)  
proti: 0 

zdržel se: 0 
 

 

231-10/18 
RM souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování služeb dle technické specifikace – přílohy č.4 za cenu 

10 000,- Kč bez DPH a měsíčními poplatky 660,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 

27.6.2018 
Skřivan 31.7.2018 

Hlasování:  pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová (5)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

232-10/18 

a) RM bere na vědomí informaci o průběhu jednacího řízení bez uveřejnění na opravu střechy staré budovy 

základní školy Roztoky a schvaluje závěry komise pro posuzování nabídky účastníka Globstav s.r.o., Bubenečská 
28, 160 00 Praha 6, IČO: 261 86 896, tuto nabídku akceptovat s realizační cenou díla 2.150.000,- Kč bez DPH.  

b) RM schvaluje smlouvu o dílo s tímto dodavatelem v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

 
27.6.2018 Goll 29.6. 2018 

Hlasování:  pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová (5)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

233-10/18 

a) RM schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní zakázky na stavební práce „Přístavba objektu školní jídelny ZŠ 
Roztoky“ v předloženém znění.  

b) RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: členové: J. Jakob, P. 

Skřivan, J. Mrňák, V. Kuchynka (projektant), I. Goll; náhradníci členů: M. Šlancarová, E. Maršíková, T. Jakubec, 
H. Hanzlíková (projektant), P. Schill.  

c)  RM ukládá OSRM vyhlásit zadávací řízení v plánovaném termínu 

 
 

 

27.6.2018 
Goll 29.6.2018 

Hlasování:  pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová (5)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí, že MgA. Š. začíná od 1. 7. 2018 další šestileté období ve funkci ředitele ZUŠ Roztoky, okr. 
Praha-západ, příspěvková organizace 

27.6.2018 
    

234-10/18 

a) RM bere na vědomí informaci o vodovodní havárii v ZŠ Žalov i o způsobu likvidace, s tím spojené, pojistné 

události. Z časových důvodů a k odvrácení dalších škod na majetku uděluje RM výjimku dle čl. I., bodu 15 VS 

4/2017 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro výběr dodavatelů a zhotovitelů 
zajišťujících opravy a rekonstrukce k odstranění následků havárie. Dílčí zakázky tak mohou být zadány vybraným 

firmám přímo.  
b) RM ukládá OSRM zajistit do konce letních prázdnin, ve spolupráci se ZŠ, obnovu plné provozuschopnosti 

budovy. 

 

 

 
27.6.2018 Skřivan 31.8.2018 

Hlasování:  pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

235-10/18 RM schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro I. Š. dle podané žádosti. 

 

27.6.2018 
Vonková Ihned 

Hlasování:  pro: Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 
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  STRANA 2 

236-10/18 RM souhlasí s realizací fasádních hodin na budově MÚ Roztoky dle cenové nabídky společnosti ELEKON, s.r.o. 
za celkovou cenu 56 980,- Kč bez DPH. 

 
 

27.6.2018 

 
 

Skřivan 

 
 

31.8.2018 

Hlasování:  pro: Chžová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

237-10/18 RM schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu města ve výši 3 000 Kč paní O. H., Roztoky, a paní B. R..                                                                                                     

 
27.6.2018 

Kalinová 15.7.2018 

Hlasování:  pro: Chžová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

238-10/18 
a) RM schvaluje dar D. C., L. Č., O. J. a M. S. dle předloženého návrhu. 

b) RM ukládá FO připravit příslušné rozpočtové opatření. 

 

27.6.2018 Vonková, 

Rosincová 
     Ihned 

Hlasování:  pro: Chžová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

239-10/18 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě a přeložce vodovodu a kanalizace a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

 

 

27.6.2018 
Skřivan      Ihned 

Hlasování:  pro: Chžová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 


