
Číslo Usnesení ZM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

UZM   pan/paní    

 

  STRANA 1 

 
Z programu jednání se vypouští bod  7 – „Návrh rozpočtových opatření č. 5/2012 a Návrh rozpočtových změn – 

protinávrh k doporučení radou města (návrh zastupitelky p.Roškotové)“ 
23.5.2012 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Calta, Drda, Jakob, Jandík, 

Kantor, Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 
Šlancarová (10) 

proti:p. Vavřínová (1) 

zdržel se:p. Blažek, Boloňský, 
Jungwirthová (3) 

 

71-5/12 

Bod 15  „Záměr směny pozemků“ se přesouvá za bod 9 „Schválení Smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární 
ochrany mezi městem Roztoky a obcí Velké Přílepy“ a bod 6 „Přehled čerpání rozpočtu za měsíc duben 2012“ a bod 7 

„Návrh rozpočtových opatření č. 5/2012 a Návrh rozpočtových změn – protinávrh k doporučení radou města (návrh 

zastupitelky p. Roškotové)“ se přesouvají na konec programu za infoblok. 

23.5.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Jakob, 

Jandík, Jungwirthová, Kantor, Novotný, 
Pejša, Richter, Šefr, Šlancarová, 

Vavřínová (13) 

proti:(0) 
zdržel se:p. Drda, (1) 

 

72-5/12 

Bod 16 – Různé a informační blok – se doplňuje o: 
- ÚOHS – výsledek šetření podnětu 

- nesplnění URM 126-7/11 

- URM 156-8/12 
- informace k bytům – záměr RM privatizovat obecní a služební byty 

23.5.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kantor, 

Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 
Šlancarová, Vavřínová (14) 

proti:(0) 

zdržel se:(0) 

 

 Vypuštění bodu v infobloku „Podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby“.  23.5.2012 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Boloňský, Jandík, Kantor, 

Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 

Šlancarová, (8) 
proti:p. Jungwirthová, Vavřínová, Blažek 

(3) 

zdržel se:p. Calta, Jakob, Drda (3) 

 

73-5/12 ZM schvaluje navržený program jednání s doplněním. 23.5.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kantor, 

Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 
Šlancarová, Vavřínová (14) 

proti:(0) 

zdržel se:(0) 

 

 

Zápis č. 3/2012 se na straně 5 v části „Zápis z jednání finančního výboru“ doplňuje o větu: „Pan Jakob požádal o 

nahrazení paní Roškotové v týmu finanční kontroly marketingových nákladů města jiným členem finančního výboru 

z důvodu podjatosti.“ 

23.5.2012 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Blažek, Jungwirthová, Vavřínová 
(3) 

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

zdržel se: p. Boloňský, Calta, Drda, 
Jandík, Novotný, Pejša, Šefr, Kantor (8) 

 

 

Zápis č. 3/2012 se na straně 9 v bodě 12 „Různé a informační blok – Přístup zastupitelů k informacím“ doplňuje za první 

větu v prvním odstavci o následující: „Paní Roškotová pokládá tento postup jako postup odporující zákonu, který se o 
správcích paragrafů nezmiňuje. Pan starosta prohlásil, že jedná v souladu se zákonem a obvinil p. zastupitelku 

Roškotovou z porušování zákona tím, že důvěrné údaje o studiu a nákladech na studium bývalých pracovníků městského 

úřadu zmínila na jednání zastupitelstva. Paní zastupitelka nepokládá tento postup za protiprávní, uvedené údaje získala 

standardním postupem od kompetentního pracovníka úřadu.“ 

23.5.2012 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Blažek, Vavřínová (2) 

proti: p. Drda, Jakob, Novotný, Richter, 

Šefr, Šlancarová, (6) 
zdržel se:p. Boloňský, Calta, Jandík, 

Jungwirthová, Kantor, Pejša, (6) 

 

74-5/12 ZM schvaluje zápis č. 3/2012. 23.5.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Boloňský, Calta, Drda, Jakob, 

Jandík, Kubečka, Novotný, Pejša, 

Richter, Šefr, Šlancarová, (11) 
proti:(0) 

zdržel se:p. Blažek, Jungwirthová, 

Kantor, Vavřínová (4) 

 

 

V zápisu č. 4/2012 na str. 4 v bodě 18 se nahrazuje věta: „Pan Štifter upozornil na nesrovnalosti s čerpáním dotace ze 
SFŽP na výstavbu nového sběrného dvora“ větami: „Zastupitel Štifter upozornil na závažné nedostatky při plnění města 

ve vztahu ke Státnímu fondu životního prostředí ČR ve věci dotace na výstavbu sběrného dvora, které hrozí tím, že 

smlouva o poskytnutí dotace bude fondem vypovězena. MÚ města Roztoky opakovaně nereagoval na výzvy k doplnění 
údajů nutných k poskytnutí dotace. Vznesl dotaz, jak je to možné.“ 

23.5.2012 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Blažek, Calta, Drda, Jakob, 

Jungwirthová, Novotný, Šlancarová, 

Vavřínová (8) 
proti:p. Šefr (1) 

zdržel se:p. Boloňský, Jandík, Kantor, 

Kubečka, Pejša, Richter, (6) 
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75-5/12 
V zápise č. 4/2012 na str. 12 v bodě 16 se k větě „ZM bere na vědomí Zápis z jednání KV dne 27. 3. 2012“ doplňuje 

„včetně kontrolních zpráv a vyjádření kontrolovaných osob.“ 
23.5.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kubečka, 
Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 

Šlancarová, Vavřínová (14) 

proti:(0) 
zdržel se:p. Turoň, Kantor (2) 

 

76-5/12 ZM schvaluje zápis č. 4/2012. 23.5.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kubečka, 
Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 

Šlancarová, Turoň, Vavřínová (15) 

proti:(0) 
zdržel se:p. Kantor (1) 

 

 ZM bere na vědomí plnění usnesení ZM.  23.5.2012     

77-5/12 
ZM žádá vedení města, aby předložilo na srpnové jednání ZM novelu vnitřní směrnice č. 3/11 tak, aby reagovala na 

novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
23.5.2012 

p. Jakob, Šefr, 

Boloňský 
29. 8. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jandík, Jungwirthová, Kubečka, Kantor 
Novotný, Pejša, Richter, Šlancarová, 

Turoň, Vavřínová (14) 

proti:(0) 
zdržel se:p. Šefr, Jakob, (2) 

 

 ZM bere na vědomí zápisy z jednání RM č. 4/2012, 5/2012, 6/2012 a 7/2012. 23.5.2012     

78-5/12 

ZM souhlasí s výší zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Přemyslovská za rok 2011 v částce 11.004,64 Kč. 

ZM souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Přemyslovská za rok 2011 v částce 11.004,64 Kč do 
rezervního fondu. 

23.5.2012 
p. Novotná, 

Pösingerová 
30. 6. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kubečka, 
Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 

Šlancarová, Turoň, Vavřínová (15) 

proti:(0) 
zdržel se:p. Kantor (1) 

 

79-5/12 
ZM upravuje znění smlouvy v čl. 1, odst. 1.1, písm. d) tak, že nahrazuje spojení „jednotka SDH obce Velké Přílepy“ 

spojením „jednotka SDH města Roztoky“. 
23.5.2012 p. Šmíd, Jakob 30. 6. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kantor 
Kubečka, Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 

Šlancarová, Turoň, Vavřínová (16) 

proti:(0) 
zdržel se:(0) 

 

80-5/12 
ZM schvaluje předloženou Smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi městem Roztoky a obcí Velké 
Přílepy s účinností od 1. 6. 2012 s úpravou.  

23.5.2012 p. Šmíd, Jakob 30. 6. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kantor 

Kubečka, Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 
Šlancarová, Turoň, Vavřínová (16) 

proti:(0) 

zdržel se:(0) 

 

81-5/12 

ZM souhlasí se záměrem směny části pozemku parc. č. 881/zahrada/ o velikosti cca 415 m2, části pozemku parc. č. 810 

/ostatní plocha, ostatní komunikace/ o velikosti cca  

116 m2 a části pozemku parc. č. 892 /orná půda/ o velikosti cca 203 m2 vše v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaného na LV č. 
10001 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ ve vlastnictví města Roztoky za pozemek parc. č. 

2419/2 o velikosti 734 m2 v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaného na LV č. 2418 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Praha ve vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů, Máchova 449, Roztoky. Geometrické zaměření pozemku 
půjde na vrub nabyvatele, tj. Sboru dobrovolných hasičů.   

23.5.2012 
p. Abramovič, 

Jakob, Šmíd 
31. 7. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda, 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kantor 

Kubečka, Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 

Šlancarová, Turoň (15) 
proti:(0) 

zdržel se:p. Vavřínová (1) 

 

82-5/12 

ZM upravuje čl. 3 obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností na toto znění: 

„Diskotéky a jiné zábavné podniky musí být ve vymezené době nočního klidu od 22.00 hodin do 06.00 hodin zajištěny 
tak, aby nerušily svým provozem okolí.“ 

23.5.2012 p. Dědičová 31. 5. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Jakob, 

Jandík, Jungwirthová, Kubečka, 

Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 
Šlancarová, Turoň (13) 

proti:p. Drda (1) 
zdržel se: p. Kantor (1) 

 

 ZM obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s úpravou. 23.5.2012 Návrh nebyl přijat.   
pro: p. Boloňský, Calta, Jakob, 

Jungwirthová, Kubečka, Novotný, Pejša, 
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Richter, Šefr, Šlancarová, (10) 

proti: p. Drda (1) 
zdržel se:p. Kantor, Blažek, Turoň, 

Jandík (4) 

83-5/12 
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, které spočívá v uložení a provozování plynárenského zařízení v pozemku města parc. č. 432/1 v k.ú. Roztoky u 

Prahy, v délce 5,3 bm, za jednorázovou úhradu v celkové výši 1.060,- Kč.  

23.5.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda 
Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kubečka, 

Novotný, Pejša, Richter, Šefr, 

Šlancarová, Turoň, Vavřínová (15) 
proti:(0) 

zdržel se:(0) 

 

84-5/12 

ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1073/29 o výměře 362 m2 a parc. č.  1073/30 o výměře 194 m2 

/vše ostatní plocha, silnice/, v k.ú. Roztoky u Prahy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Náměstí 
Republiky 3, 110 00 Praha 1, do vlastnictví města Roztoky.  

23.5.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kantor, 

Kubečka, Pejša, Richter, Šefr, 

Šlancarová, Turoň, Vavřínová (15) 

proti:(0) 
zdržel se:(0) 

 

85-5/12 

ZM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2443/487 (dle zpracovaného geometrického plánu č. 2066-59/2012 ověřeným 

úředně oprávněným Ing. Samerem Al Bunni dne 20. 4. 2012 pod číslem 39/2012) o výměře 87 m2 v k.ú. Roztoky u 
Prahy za cenu 130.500,- Kč navýšenou o částku odpovídající dani z převodu nemovitosti panu J. V.  

ZM schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene s tím, že se v odst. 3.1. za „..korun českých)“ doplní 

„navýšená o částku odpovídající dani z převodu nemovitosti.“ a v odstavci 5. 3. se vypustí 1. věta „Daň z převodu 
nemovitostí uhradí kupující.“  

23.5.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

pro: p. Boloňský, Calta, Drda Jakob, 

Jandík, Jungwirthová, Kantor, Kubečka, 
Pejša, Richter, Šefr, Šlancarová, Turoň, 

(13) 

proti:(0) 
zdržel se:p. Vavřínová, Blažek (2) 

 

86-5/12 

ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1526/12 o výměře 902 m2 – ostatní plocha a pozemku parc.č. 

1527/9 o výměře 618 m2 – ostatní plocha v k.ú. Roztoky u Prahy, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha- západ na LV 1654 pro obec Roztoky a k.ú. 

Roztoky u Prahy z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Roztoky darovací smlouvou s výhradou 

předkupního práva s věcnými účinky Středočeského kraje k nemovitostem s tím, že povinnost z předkupního práva 
zavazuje město Roztoky i jeho právní nástupce, a to tak, že bude-li chtít jakkoliv zcizit předmětné nemovitosti, a to ve 

lhůtě deseti let od jejich nabytí, je město Roztoky, stejně tak i jeho právní nástupci, povinno tyto nemovitosti nabídnout 

k prodeji Středočeskému kraji za symbolickou kupní cenu ve výši 1,- Kč tak, že návrh kupní smlouvy bude 
Středočeskému kraji předložen k podpisu se lhůtou 4 měsíců, která počne běžet dnem následujícím po dni prokazatelného 

doručení tohoto návrhu Středočeskému kraji a nebude-li v této lhůtě kupní smlouva uzavřena, má se za to, že 

Středočeský kraj svého práva nevyužil a předkupní právo mu zůstává nadále zachováno i vůči právnímu nástupci města. 

23.5.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda 

Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kantor, 

Kubečka, Pejša, Richter, Šefr, 
Šlancarová, Turoň, Vavřínová (15) 

proti:(0) 

zdržel se:(0) 
 

 

 ZM bere na vědomí informaci starosty Jakoba o nástupu nového tajemníka MÚ Roztoky od 1. 6. 2012. 23.5.2012     

 
ZM bere na vědomí informaci místostarosty St. Boloňského vysvětlující rozdíl mezi počtem vodovodních a 

kanalizačních přípojek ve městě a o způsobu a možnostech investic do obnovy vodohospodářské infrastruktury. 
23.5.2012     

 ZM bere Zprávu o činnosti městské policie za období od 10. 4. 2012 do 14. 5. 2012 na vědomí. 23.5.2012     

 ZM bere informaci o dotaci na sběrný dvůr od místostarosty p. Šefra na vědomí. 23.5.2012     

 
ZM bere předložený materiál „Podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby (materiál 
zastupitelky p. Vavřínové za zastupitele DOST)“na vědomí včetně vyjádření starosty p. Jakoba v dopise ze dne 18. 5. 

2012 a vyjádření p. Alice Mezkové e-mailem ze dne 23. 5. 2012.   

23.5.2012     

 ZM bere materiál „ÚOHS – výsledek šetření podnětu“ na vědomí. 23.5.2012     

 ZM bere materiál Nesplnění URM 126-7/11 na vědomí. 23.5.2012     

 
ZM bere informaci k URM 156-8/12 na vědomí.  

ZM požaduje, aby mu byla zpracovaná právní analýza poskytnuta včetně faktury.   
23.5.2012     

 ZM bere Informaci k bytům – záměr RM privatizovat obecní a služební byty na vědomí. 23.5.2012     

87-5/12 

ZM přesouvá bodu 6 „Přehled čerpání rozpočtu za měsíc duben 2012“ a bodu 7 „Návrh rozpočtových opatření č. 5/2012 

a Návrh rozpočtových změn – protinávrh k doporučení radou města (návrh zastupitelky p. Roškotové)“ na příští zasedání 

ZM. 
ZM žádá FV, aby projednal materiály k oběma bodům a připravil stanovisko na příští jednání ZM. 

23.5.2012 p. Jakob, Matas 20. 6. 2012 

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Drda 
Jakob, Jandík, Jungwirthová, Kubečka, 

Pejša, Richter, Šefr, Šlancarová, Turoň, 

Vavřínová (14) 
proti:(0) 

zdržel se:(0) 

 

 


