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83-5/11 RM schvaluje zápis č. 4/2011 z jednání rady města dne 9.3.2011. 

28.3.2011 

Jakob ihned 
pro: 6 (Boloňský, 
Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení. 28.3.2011     

 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 2.3.2011 do 15.3.2011. 28.3.2011     

84-5/11 

RM schvaluje s účinností k 31.3.2011 zrušení těchto odborů: 

Stavební úřad 
Správní odbor 

Odbor správy a rozvoje města 

Odbor ţivotního prostředí 
RM schvaluje s účinností k 31.3.2011 zrušení Kanceláře starosty. 

RM bere na vědomí, ţe se zrušením výše uvedených odborů automaticky zanikají funkce vedoucích odborů 

 

RM schvaluje s účinností od 1.4.2011 zřízení těchto odborů, dle předloţeného organizačního schématu samosprávy státní správy 

v Roztokách: 
Odbor kancelář vedení města (OKVM) 

Odbor územního plánování a stavební úřad (OÚPSÚ) 

Odbor vnitřních věcí (OVV) 
Odbor sociální a DPS (OSDPS) 

Odbor správy, rozvoje města a ţivotního prostředí (OSRMŢP) 

 – v rámci odboru je zřízeno oddělení ţivotního prostředí 
 

RM pověřuje s účinností od 1.4.2011, do doby jmenování nových vedoucích odborů vzešlých z výběrových řízení, tyto 

pracovníky: 
paní Marii Kořenou vedením Odboru územního plánování a stavební úřad 

paní Moniku Hojsákovou vedením Odboru kancelář vedení města 

paní Věru Dědičovou vedením Odboru vnitřních věcí 
paní Miroslavu Kalinovou vedením Odboru sociálního a DPS 

paní Evu Maršíkovou vedením Odboru správy, rozvoje města a ţivotního prostředí. 

 
RM schvaluje změnu názvu Finanční odbor na Odbor financí. (OF). 

 

28.3.2011 

Mezková 30.4.2011 
pro: 6 (Boloňský, 
Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

85-5/11 

RM bere na vědomí předloţenou informaci o postupu při nálezu opuštěných zvířat v Roztokách. 

RM schvaluje vyškolení dalších dvou stráţníků městské policie k odchytu psů s tím, ţe s nimi bude uzavřena kvalifikační dohoda 
dle Zákoníku práce s tříletou lhůtou. 

RM schvaluje uzavření smlouvy s útulkem Kralupy nad Vltavou na umístění psů a domovem pro opuštěné kočky v Sobíně na 

umístění koček. 
RM schvaluje navrţený postup při odchytů psů: 

- odchyt psa bude prováděn vyškolenými stráţníky MP,  

- stráţníci psa protokolárně předají do péče pracovníkům odboru ŢP;  

- pes bude ponechán v kotcích města po dobu 14 – 21 dnů, kdy venčení a další péči o psy provádí pracovník, s nímţ je za tímto 

účelem uzavřena Dohoda o práci, 
- odbor ŢP zajistí zveřejnění informací o nalezeném psu a v případě, ţe se přihlásí  jeho majitel, psa vydá po zaplacení nákladů 

spojených s péčí o něj, 

- po uplynutí 3 týdnů od nálezu psa, pokud se nepřihlásí původní majitel ani nenajde majitel nový, předá odbor ŢP psa do útulku a 
město útulku uhradí smluvní cenu za umístění psa. 

RM zplnomocňuje vedoucího odboru SRMŢP k podpisu Smluv o svěření zvířete do péče 

RM souhlasí s doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 takto:  
čl. I. 

V článku 2, odst. 3, písm. c se na konec odstavce doplňuje: 

„V tomto případě je MP Roztoky oprávněna volně pobíhající zvíře odchytit a umístit ho do záchytného kotce. Za odchyt volně 
pobíhajícího zvířete zaplatí jeho majitel částku odpovídající nákladům za tento odchyt ve výši 300 Kč a za kaţdý den pobytu 

v záchytném kotci náklady na pobyt, péči a stravu ve výši 100 Kč.“ a doporučuje ZM toto doplnění přijmout. 

28.3.2011 

Maršíková, Vevera, 

Dědičová 

ZM 
6.4.2011, 

průběţně 

pro: 6 (Boloňský, 
Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 
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86-5/11 
RM doporučuje ZM schválit hospodářský výsledek Základní školy Roztoky za rok 2010 ve výši 586,33 Kč a souhlasit 

s ponecháním této částky pro potřebu ZŠ. 

28.3.2011 

Walterová, Gabaľová ZM 6.4.2011 

pro: 6 (Boloňský, 

Jakob, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr) 

 

87-5/11 
RM bere na vědomí Zápis ze schůze hlavní inventarizační komise  se závěrem, ţe inventarizace proběhla s inventurními rozdíly. 
RM ukládá finančnímu odboru doplnit předloţený materiál o rozdílové poloţky. RM ukládá místostarostovi p. Šefrovi, aby předal 

Protokol o inventuře orgánům činným v trestním řízení. 

28.3.2011 

Walterová 21.4.2011 
pro: 6 (Boloňský, 
Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

88-5/11 

RM doporučuje ZM schválit Dohodu mezi obcemi Úholičky a Roztoky o zajištění plnění povinné školní docházky pro děti 

s trvalým pobytem v Úholičkách za předpokladu hrazení neinvestičních výdajů za tyto ţáky ve smyslu ustanovení § 178 

školského zákona. 

28.3.2011 

Boloňský, Dědičová ZM 6.4.2011 

pro: 6 (Boloňský, 

Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

89-5/11 

RM schvaluje upřesněnou variantu dostavby ZŠ Roztoky, označenou jako B3a a ţádá OSRM, aby ji rozpracoval do finální 
podoby a se zdůvodněním přeloţil ZM ke schválení. 

RM doporučuje ZM ukončit realizaci dostavby ZŠ Roztoky podle projektu Chalupa architekti se všemi navazujícími 

subdodávkami a nadále pokračovat podle doporučení komise pro dostavbu ZŠ. 

RM ţádá komisi pro dostavbu ZŠ Roztoky, aby posoudila moţnost půdní vestavby do současné budovy ZŠ, včetně finanční 

analýzy. 

28.3.2011 

Maršíková, Boloňský, 

Šefr 
ZM 6.4.2011 

pro: 6 (Boloňský, 

Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

90-5/11 

RM bere s uspokojením na vědomí zprávu o výsledcích inspekční činnosti ČŠI v ZŠ Roztoky a ţádá školskou komisi, aby 

inspekční zprávu z 18.2.2011 analyzovala a předloţila RM návrh případných opatření k nápravě zjištěného stavu. 

RM s ohledem na pozitivní výsledky inspekce, schvaluje ředitelce ZŠ mimořádnou odměnu (viz neveřejná příloha zápisu). 

28.3.2011 
Pejša, Boloňský, 
Gabaľová, Jakob 

21.4.2011 

pro: 6 (Boloňský, 

Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

91-5/11 

RM bere na vědomí ţádost pí ředitelky o moţnost zohlednění přednostního přijetí sourozence dětí, které MŠ jiţ navštěvuje. 

RM ţádá ředitelky MŠ v Roztokách, aby předloţily radě města souhrn darů pro mateřské školy za školní rok 2010/2011. 
RM ţádá ředitelky MŠ, aby soupis přijatých darů pro školky předkládaly pololetně radě města ke schválení. 

28.3.2011 
Boloňský, Dědičová, 

ředitelky MŠ 
21.4.2011 

pro: 6 (Boloňský, 

Jakob, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr) 

 

92-5/11 RM schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ Roztoky ve výši 5.000 Kč od manţelů Jarmily a Ladislava Fecsu. 

28.3.2011 

Gabaľová, Walterová ihned 

pro: 6 (Boloňský, 

Jakob, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr) 

 

93-5/11 
RM schvaluje prodlouţení smlouvy o pronájmu části školní zahrady parc.č. 1301/1 o výměře 47,4 m2 v k.ú. Roztoky mezi ZŠ 

Roztoky a Cukrárnou a čajovnou Růţový slon s platností od 1.4.2011 na dobu dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

28.3.2011 

Gabaľová, Maršíková ihned 
pro: 6 (Boloňský, 
Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

94-5/11 

RM, na návrh sociální komise, schvaluje poskytnutí ročního finančního příspěvku Středisku pro ranou péči Praha 2 ve výši 15.000 

Kč z rozpočtu města (§ 4341, pol. 5192) na pokrytí nákladů péče pro rodinu dítěte se zrakovým a kombinovaným postiţením 

s trvalým pobytem v Roztokách. 

28.3.2011 

Kalinová, Walterová ihned 

pro: 6 (Boloňský, 

Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

95-5/11 RM schvaluje návrh Pravidel pro udělování čestných  občanství a cen města Roztoky a doporučuje ZM tato pravidla přijmout. 
28.3.2011 

Boloňský ZM 6.4.2011 
pro: 6 (Boloňský, 
Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr) 

 

96-5/11 

RM doporučuje ZM schválit Vnitřní směrnici č. 1/2011 – Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek města Roztoky 
s účinností od 1.4.2011 a k témuţ datu ruší Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Roztoky, která byla 

schválena Zastupitelstvem města Roztoky dne 27.6.2007 a nabyla účinnosti dnem 1.7.2007, a I. dodatek Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek v podmínkách města Roztoky, který byl schválen Zastupitelstvem města Roztoky dne 13.1.2010 a nabyl 

účinnosti dnem 1.2.2010. Do předloţeného návrhu budou zapracovány změny dojednané na radě města. 

28.3.2011 

Jakob ZM 6.4.2011 

pro: 5 (Jakob, 

Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr), proti: 1 

(Boloňský) 

 

97-5/11 
RM ukládá MÚ ve spolupráci s vedením města vypsat poptávkové řízení s minimálně pěti nabídkami na zajištění komplexních 

právních sluţeb pro město. 

28.3.2011 

Jakob 21.4.2011 

pro: 5 (Jakob, 

Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr), zdrţel 
se: 1 (Boloňský) 

 

98-5/11 

RM doporučuje ZM zavázat se, ţe při vypracování nového územního plánu města Roztoky v katastrálním území Ţalov, v oblasti 

Panenská I budou pozemky č. kat. 3028/53, 3028/54, 3028/55, 3028/56, 3028/57, 3028/58, 3028/59, 3028/81, 3028/60, 3028/61, 
3028/62, 3028/64, zahrnuty do smíšeného obytného území. 

28.3.2011 

Boloňský, Maršíková 
ZM 

11.5.2011 

pro: 6 (Boloňský, 

Jakob, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr) 

 

99-5/11 RM schvaluje poskytnutí jednorázových finančních příspěvků z rozpočtu města dle zápisu sociální komise ze dne 10.3.2011. 

28.3.2011 

Kalinová, Walterová ihned 

pro: 5 (Boloňský, 

Jakob, Novotný, 
Pařízek, Šefr), zdrţel 

se: 1 (Jandík) 

 

 
RM bere na vědomí informace k moţnosti uplatnění daňových asignací v rámci rozpočtu města Roztoky. 

RM bere na vědomí informaci k moţnosti zhodnocení volných finančních prostředků města formou termínovaných vkladů. 

28.3.2011 
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