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  STRANA 1 

230-11/12 

RM doplňuje program jednání následovně: 

1. vypouští se bod 8 původně navrženého programu „Talora – smlouva o smlouvě  
    

     budoucí darovací“  

2. vypouští se bod 21 původně navrženého programu „Záměr pronájmu části pozemku  
    parc.č. 2910/1“ 

3. bod 19 a bod 20 původně navrženého programu se předřazují za bod 9 

4. za bod 23 původně navrženého programu se zařazuje nový bod „Položení zámkové 
    dlažby v ulici Jeronýmova – žádost o schválení“ 

5. do infobloku se zařazuje: 

 Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 28. 6. 2012  

 Bod „Informace o realizaci nových chodníků v Masarykově a Jungmanově ulici“ se doplňuje o „Ulice U 

Školky – rekonstrukce prováděná firmou Amadet a.s.“ a o „Ulice Jungmannova – zúžení ulice při 
rekonstrukci“ 

 Nevybavenost sběrného dvora TS sociálním zařízením a pitnou vodou 

 Komunikace na MÚ 

 Hluk v Nádražní ulici – URM č. 228-10/12 

 Zatopení kostela na Levém Hradci 

4. 7. 2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 
 

 

231-11/12 RM schvaluje navržený program jednání s doplněním. 4. 7. 2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

232-11/12 

RM schvaluje změny v zápise č. 10/2012 následovně: 

 Na str. 8 v bodě 21 se doplňuje za parc.č. 2980 „v k.ú. Žalov“ 

 Na str. 8 v bodě 22 se doplňuje za slovo můstku „v lokalitě Podmoráň“ 

 Na str. 12 v URM č. 229-10/12 se mění slovo „provedeno“ na „proveden“ 

 Na str. 12 se upravuje věta RM bere na vědomí informaci o současné „Personální situaci na odboru 
SRMŽP“. na RM bere na vědomí informaci o současné personální situaci na odboru SRMŽP.   

4. 7. 2012 p. Skalníková ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 
 

 

233-11/12 RM schvaluje zápis č. 10/2012 se změnami.   4. 7. 2012 p. Jakob ihned 

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

Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

234-11/12 

RM mění termíny URM následovně: 
243-16/11  na 28. 9. 2012 

61-3/12      na 31. 10. 2012 

74-3/12      na 15. 8. 2012 
81-3/12      na 15. 8. 2012 

190-9/12    na 15. 8. 2012 

201-9/12    na 31. 10. 2012   
221-10/12c) na 15. 8. 2012 

4. 7. 2012 p. Jakob ihned 

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

Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení. 4. 7. 2012     

235-11/12 

RM předřazuje bod z Infobloku: 

 Informace o realizaci nových chodníků v Masarykově a Jungmanově ulici, ulice U Školky – rekonstrukce 
prováděná firmou Amadet a.s. a ulice Jungmannova – zúžení ulice při rekonstrukci. 

4. 7. 2012 p. Jakob ihned 

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

Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 
RM požaduje na příští jednání ZM ekonomicko-investiční záměr k projektu obnovy ulice Smetanova s žádostí o 
rozpočtovou změnu. 

4. 7. 2012     

 Radní p. Novotný požaduje, aby vedení města zveřejnilo reálné informace o opravách chodníků a silnic ve městě. 4. 7. 2012     

236-11/12 

RM ukládá vedení města a tajemníkovi MÚ zajistit externí stavební dozor pro všechny investiční akce města 

Roztoky a stavební dohled nad investičními akcemi jiných investorů v katastru města Roztoky, které se dotýkají 
zájmů města, a to do konce měsíce července 2012. 

4. 7. 2012 
 

p. Šefr, Tříska 
31. 7. 2012 

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

Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 
proti: (0)   
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  STRANA 2 

zdržel se: (0) 

 RM bere na vědomí informace vedení města o realizacích oprav chodníků a rekonstrukcích silnic ve městě.  4. 7. 2012     

237-11/12 

RM schvaluje změny ve výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentace na dodávku služeb „Výběr dodavatele 
grafických služeb v rámci předtiskové přípravy a výroby městského časopisu Odraz“ a to následovně: 

 Na str. 3 v čl. 3 písm. b) se mění „ve formátu word“ na „ve formátu docx“ 

 Na str. 3 v čl. 3 písm. d) se ve 2. větě vynechává „spíše o výjimečné případy“ a věta tedy zní „Jedná se o 

cca 5 ks/číslo.“ 

 Na str. 3 v čl. 5 se za 2. větu vkládá věta „Cena tedy zahrnuje poskytování požadovaných služeb po dobu 
3 let s předpokládaným vydáním 33 čísel časopisu.“    

 Na str. 6 v čl. 15 odst. 1 se zaměňuje spojka „nebo“ za spojku „a“. Část věty tedy zní „ … na adresu 
goll@roztoky.cz a mu@roztoky.cz …“ 

4. 7. 2012 p. Goll 17. 7. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 
 

 

238-11/12 

a) RM schvaluje navržené znění výzvy k předložení nabídek a zadávací dokumentace na „Výběr dodavatele 

grafických služeb v rámci předtiskové přípravy a výroby městského časopisu Odraz“ se změnami.  
b) RM pověřuje OSRMŽP vypsáním výše uvedené veřejné zakázky. 

c) RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: S. Boloňský, V. Dolejší, L. 

Kantor, E. Frindtová, I.Goll, R. Šefr s náhradníky: M. Šlancarová, E. Maršíková, L. Zeman 

4. 7. 2012 

a) p. Goll 

 
b) p. Goll 

 

c) p. Goll 

a) 17. 7. 2012 

 
b) 17. 7. 2012 

 

c) 17. 7. 2012 

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

Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

239-11/12 

RM schvaluje změny ve výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy a dostavba budovy Základní školy v Roztokách“, a 

to v tomto znění: 

 Na str. 6 v čl. 7 odst. 1 se mění váha kritéria z 55% na 75% 

 Na str. 6 v čl. 7 odst. 2 se mění váha kritéria z 15% na 25% 

 Na str. 6 v čl. 7 se vypouští odst. 3. – třetí kriterium 

 Na str. 7 v čl. 13 se v 1. větě zaměňuje čárka „ ,“ za spojku „a“ a část věty tedy zní „… goll@roztoky.cz a 
mu@roztoky.cz …“ 

4. 7. 2012 p. Goll 10. 7. 2012 

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

Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

240-11/12 

a) RM bere na vědomí důsledky novely zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (při 

neexistenci prováděcí vyhlášky) na postup při dostavbě Základní školy Roztoky. 
b) RM bere na vědomí předložený rozklad k možným variantám pokračování dostavby ZŠ Roztoky. 

c) RM schvaluje variantu separátního vysoutěžení zhotovitele dokumentace pro provedení stavby a 

následnou významnou veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby. K veřejné zakázce malého rozsahu 
na zhotovitele dokumentace pro provedení stavby schvaluje složení výběrové komise: J. Jakob, S. 

Boloňský, R Šefr, J. Mrňák, I. Goll s náhradníky: Z. Richter, T. Novotný, R. Jandík, P. Frýbort, E. 

Maršíková. RM pověřuje odbor SRMŽP bezodkladným zahájením nezbytných kroků.  

4. 7. 2012 
 

c) p. Goll 

 

c)10. 7. 2012 

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

Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

241-11/12 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 2910/1 zapsaného na LV 10001 v. k. ú 

Roztoky u Prahy o velikosti 6m2, na kterém se nachází trafika v soukromém vlastnictví, na dobu 

neurčitou a za cenu 130,- Kč/m2/rok.  
b) RM pověřuje OSRMŽP k vyvěšení záměru v souladu se zákonem.  

4. 7. 2012 
a) p. Abramovič 
 

b) p. Abramovič 

a)31. 7. 2012 
 

b)31. 7. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

242-11/12 
RM ukládá odboru SRMŽP, aby nabídl paní Z.B. možnost dlouhodobého pronájmu části pozemku parc.č. 361/1 
/zahrada/ o velikosti 169 m2 v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, v souladu s vnitřní směrnicí.    

4. 7. 2012 p. Abramovič 31. 7. 2012 

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

Pařízek, Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

 

RM požaduje dopracování materiálu „Žádost o odprodej pozemku parc.č. 2980 v k.ú. Žalov“ o doplnění specifikace 

požadavku odprodeje tohoto pozemku. 
RM požaduje doplnit materiál „Žádost o odprodej pozemku parc.č. 2980 v k.ú. Žalov“ o mapku potenciální zástavby 

v této lokalitě. 

4. 7. 2012     

 
RM bere na vědomí s výhradami závěry Analýzy kapacity napojení obytného souboru Roztoky na komunikaci 

v ulici Nádražní zpracované dopravní fakultou Univerzity Pardubice (06/2012). 
4. 7. 2012     

243-11/12 RM doporučuje ZM schválit zpracování Regulačního plánu v lokalitě Nádražní ulice, dolní Roztoky.  4. 7. 2012 p. Šefr, Mrňák 29. 8. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

244-11/12 RM požaduje pro posouzení dopravní kapacity k předloženému projektu pro územní rozhodnutí na akci „Obytný 4. 7. 2012 p. Šefr, 31. 8. 2012 pro: p. Jakob, Boloňský, Jandík, Novotný,  
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  STRANA 3 

soubor Roztoky“ zpracovaného spol. Artprojekt Jihlava s.r.o., vypracování analýzy průkaznou metodou dynamické 

mikrosimulace pohybu vozidel se zapracováním pohybu chodců přes přechody včetně vazby na vlakové spoje, 
odbočením k nádraží na P+R, zohledněním provozu autobusových zastávek a skutečně naměřený průběh ranní a 

odpolední špičky spolu s vjezdy a výjezdy z garáží „Obytného souboru“.  

Abramovič Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

245-11/12 

RM schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2011 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a ukládá odboru SRMŽP, aby poptal minimálně u 5 odborných institucí či firem vypracování analýzy 

průkaznou metodou dynamické mikrosimulace pohybu vozidel. 

4. 7. 2012 p. Goll 31. 7. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

246-11/12 

RM vydává nesouhlasné stanovisko k předloženému projektu pro územní rozhodnutí na akci „Obytný soubor 
Roztoky“ zpracovaného spol. Artprojekt Jihlava s.r.o. do doby vypracování analýzy pohybu vozidel s dynamickou 

mikrosimulací a trvá na URM č. 305-20/11 a závěrech stavební komise ze dne 13. 1. 2011 s tím, že žádá investora o 

vyjádření k těmto požadavkům města. 

4. 7. 2012 
p. Šefr, Jakob, 

Boloňský, 
Abramovič 

31. 7. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

247-11/12 
a) RM souhlasí s umístěním přístavního můstku na pozemku parc. č. 3770 v k.ú. Žalov v lokalitě Podmoráň 

v majetku města Roztoky.  

b) RM pověřuje vedení města k zahájení jednání s obcí Úholičky o budoucím prodeji tohoto pozemku.  

4. 7. 2012 

a) p. Abramovič 

 

b) p. Jakob, Šefr, 
Boloňský  

31. 7. 2012 
 

31. 8. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

248-11/12 
a) RM konstatuje, že účetní uzávěrka Technických služeb byla auditorem schválena bez výhrad. 
b) RM doporučuje ZM schválit účetní uzávěrku Technických služeb za rok 2011. 

c) RM na základě auditu schvaluje odměnu řediteli Technických služeb dle předloženého návrhu. 

4. 7. 2012 
b) p. Walterová 
 

c) p. Walterová 

b)29. 8. 2012 
 

c)31. 7. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (6) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

249-11/12 

a) RM vzala na vědomí informaci o neoprávněném vypouštění obsahu fekálních vozů společnosti 

STAVOKOMPLET s.r.o. Brandýs n/L, provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Únětice, do 
veřejné kanalizace města Roztoky.  

b) RM vyzývá společnost STAVOKOMPET s.r.o. i obec Únětice o důsledné dodržování Dohody vlastníků 

provozně souvisejících kanalizací o čištění a odvádění odpadních vod z obcí Statenice, Únětice a MČ 

Praha-Suchdol na čistírně odpadních vod Roztoky. 

c) RM žádá společnost STAVOKOMPLET s.r.o. o striktní dodržování závěrů kontrolní prohlídky stavby 

„Obnova pivovaru Únětice“ a likvidaci odpadních vod z únětického pivovaru provádět v ČOV 
Tuchoměřice. 

4. 7. 2012 

a) p. Boloňský, 

Maršíková 

 

b) p. Boloňský, 

Maršíková 

a) 31. 7. 2012 
 

 

b) 31. 7. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 
RM bere na vědomí doplňující informaci místostarosty p. Boloňského o projektu výsadby zeleně v určených 

lokalitách města, podpořeného z rozpočtu Středočeského kraje. 
4. 7. 2012     

250-11/12 

RM schvaluje změnu podmínek pro poskytování pronájmu prostor v městské knihovně, a to pouze pro zájemce 

nekomerčních zájmových organizací za cenu 100,- Kč za 1 hodinu pronájmu. Na každou akci bude vystavena 
jednorázová Smlouva o nájmu a peníze budou s dokladem vyúčtovány do pokladny města Roztoky. 

4. 7. 2012 p. Urxová 31. 7. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

251-11/12 
RM doporučuje ZM souhlasit s navýšením rozpočtu v částce 97.000,- Kč na vybudování prádelny v prostorách MŠ 

Spěšného. 
4. 7. 2012 p. Dědičová 

29. 8. 2012 

 

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

proti: (0)  

zdržel se: (0) 

 

252-11/12 

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení STL 

plynovodu a přípojky včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů vedoucí přes pozemky 

města parc.č. 2419/13, 2419/15 v k.ú. Roztoky u Prahy  a pozemky  parc.č. 3182 a 3161/57 v k.ú. Žalov zapsané na 
LV 10001 v celkové délce 117 m, za cenu 23.400,- Kč se spol. spol. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 

Labem 401 17. 

4. 7. 2012 
p. Šefr, 

Abramovič 
29. 8. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

253-11/12 
RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem chodníku při ulici Přílepská na pozemku s parc.č. 3029/22 

v k.ú. Žalov do majetku města. 
4. 7. 2012 

p. Šefr, 

Abramovič 
29. 8. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

254-11/12 
RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 2547/13 o výměře 18 m2 v k.ú. Roztoky u Prahy, na kterém se 

nachází garáž v soukromém vlastnictví. RM pověřuje OSRMŽP k vyvěšení záměru v souladu se zákonem o obcích. 
4. 7. 2012 

p. Šefr, 

Abramovič 
31. 7. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 
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  STRANA 4 

255-11/12 

a) RM bere na vědomí dosavadní výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravy tělocvičny 

v objektu B ZŠ Roztoky a schvaluje jeho zrušení pro nedostatek podaných nabídek.  

b) RM pověřuje odbor SRMŽP zahájením jednacího řízení bez uveřejnění s firmou Allegro, s.r.o. 

4. 7. 2012 b) p. Abramovič 31. 7. 2012 

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

Šlancarová (5) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

256-11/12 
RM určuje do 30. 9. 2012 jako obřadní místnost taneční sál ZUŠ v budově MÚ Roztoky, Jungmannova 1020. 
Oddací dny a hodiny ponechává ve znění usnesení RM č.211-13/2011. 

4. 7. 2012 p. Dědičová 13. 7. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

257-11/12 
RM souhlasí s proplacením nákladů za práci při položení zámkové dlažby na chodníku v Jeronýmově ulici před 
domem č.p. 702 v maximální výši 7.000,- Kč včetně DPH s tím, že materiál hradí majitelé přilehlé nemovitosti. 

4. 7. 2012 
p. Walterová, 
Abramovič 

31. 8. 2012 
 

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

proti: (0)   

zdržel se: (0) 
Radní p. Novotný nehlasoval. 

 

 RM bere Zprávu o činnosti městské policie za období od 1. 6. 2012 do 25. 6. 2012 na vědomí. 4. 7. 2012     

258-11/12 RM ukládá oddělení ŽP, aby přepracovalo návrh revize odpadkových košů ve městě. 4. 7. 2012 p. Maršíková 15. 8. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (6) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí zápis z mimořádné RR Odrazu ze dne 18. 6. 2012. 4. 7. 2012     

259-11/12 
RM přiznává paní I.Š. jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- Kč. 

 
4. 7. 2012 p. Kalinová 31. 7. 2012 

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

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: (0) 

 

 RM přiznává paní M.Ž. jednorázový příspěvek na úhradu letního tábora v poloviční výši ceny tábora, tj. 2450,- Kč. 4. 7. 2012 
Návrh nebyl 

přijat. 
 

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

proti: p. Jandík, Jakob (2)   

zdržel se: p. Šefr (1) 

 

 RM přiznává paní M.Ž. jednorázový příspěvek na úhradu letního tábora v plné výši ceny tábora, tj. 4.900,- Kč. 4. 7. 2012 
Návrh nebyl 
přijat. 

 

 
pro: p. Šlancarová (1) 
proti: p. Šefr, Jandík, Jakob (3)   

zdržel se: p. Boloňský, Novotný (2) 

 

 RM bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 28. 6. 2012. 4. 7. 2012     

 
RM bere na vědomí informaci starosty p. Jakoba k možnému vybudování 1 třídy MŠ v sokolovně na Tyršově 
náměstí. 

4. 7. 2012     

 RM bere na vědomí informaci o dostupnosti sociálního zařízení a pitné vody na novém sběrném dvoře TS. 4. 7. 2012     

 RM bere na vědomí informaci starosty p. Jakoba a tajemníka p. Třísky o zabezpečení komunikace na MÚ. 4. 7. 2012     

 
RM bere na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského ohledně plnění usnesení ve věci hluku z nočního baru 
v Nádražní ulici. 

4. 7. 2012     

 RM bere na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského o zatopení kostela na Levém Hradci přívalovým deštěm 4. 7. 2012     

 


