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14-2/11 

ZM schvaluje úpravu programu:  

- do informačního bloku: Provoz čistírny odpadních vod Roztoky 
       Regulační plán Tiché údolí 

- bod Plán činnosti kontrolního výboru 

 

9.2.2011 Jakob ihned   

15-2/11 ZM schvaluje program jednání s úpravami. 9.2.2011 Jakob ihned   

16-2/11 ZM schvaluje zápis č. 1/2011 ze dne 19.1.2011. 9.2.2011 Jakob ihned   

 ZM bere na vědomí plnění usnesení ZM za leden 2011. 9.2.2011     

 ZM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 12.1. do 1.2.2011. 9.2.2011     

 
ZM souhlasí se zpracováním Regulačního plánu Nádražní ulice v případě žádosti investora o zpracování Regulačního plánu 

s minimálně 70 % finanční spoluúčastí investora. 
9.2.2011 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Novotný, Hejduk, 
Šlancarová, Turoň, 

Kubečka,  Jandík, Pařízek, 

Boloňský, Jakob, Šefr (1), 

proti: p. Štifter, Calta (2), 

zdrželo se: p. Drda, 

Vavřínová, Cihlář, 
Roškotová, Blažek (5) 

 

17-2/11 

ZM schvaluje přesun částky 5,2 mil. Kč z § 2212 pol. 6121, určené na opravu komunikací Jungmannova a Masarykova, do 

adresné rezervy rozpočtu. Částka bude uvolněna po předložení investičního ekonomického záměru samostatně pro ulici 
Masarykova a Jungmannova. 

9.2.2011 Maršíková, Walterová ihned   

 
ZM schvaluje přesun částky 3 mil. Kč z § 3111 pol. 6121 určené na nákup a realizace modulové mateřské školy pro rok 2011 do 

adresné rezervy rozpočtu. Částka bude uvolněna po předložení investičního ekonomického záměru. 
9.2.2011 Návrh nebyl přijat.    

18-2/11 ZM schvaluje použití částky 2.500.000 Kč v § 3111 pol. 6121 na realizaci modulového pavilonu MŠ. 9.2.2011 Maršíková průběžně   

19-2/11 ZM schvaluje použití částky 800.000 Kč v § 2310 pol. 6121 na rekonstrukci vodovodního řadu v Jungmannově ulici. 9.2.2011 Maršíková průběžně   

20-2/11 ZM schvaluje vytvoření adresné rezervy v § 6171 pol. 5901, určené na dostavbu Základní školy, ve výši 32.000.000 Kč. 9.2.2011 Walterová ihned   

21-2/11 

ZM přesouvá z výdajové části návrhu rozpočtu města kap. 6171 samospráva pol. 5171 ve výši 1,045 mil Kč do adresné rezervy 

na provozní opravy a údržbu budov úřadu. Adresná rezerva bude uvolněna po předložení přehledu plánovaných oprav, včetně 
nového uspořádání MěÚ. 

9.2.2011 Šefr, Walterová ihned   

 ZM snižuje ve výdajové části návrhu rozpočtu města kap. 6171 samospráva  uvedenou částku o 455 tis. Kč. 9.2.2011 Návrh nebyl přijat.    

 ZM snižuje ve výdajové části návrhu rozpočtu města kap. 5512 požární ochrana – dobrovolná uvedenou částku o 250 tis. Kč. 9.2.2011 Návrh nebyl přijat.    

22-2/11 

ZM schvaluje jednotlivé závazné ukazatele územního rozpočtu na rok 2011. 
ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2011 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních 

prostředků z minulých let – položka 8115. Schodkové hospodaření bude sloužit výhradně k financování investičních akcí 
schválených zastupitelstvem. 

9.2.2011 Walterová ihned   

23-2/11 
ZM upravuje návrh vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností takto: 

čl. 5 odst. 3 upravit text „…..stanovené právním předpisem obce při podnikání uložena pokuta podle …..“ 
9.2.2011 Makajev ihned   

24-2/11 
ZM upravuje návrh vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností takto: 
čl. 4 přidat nový odstavec 1 ve znění: „Ustanovení čl. 3 se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna.“ Ostatní odstavce se 

přečíslují. 

9.2.2011 Makajev ihned   

 

ZM upravuje návrh vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností takto: 

v čl. 3 přidat nový odstavec 2 ve znění: „O nedělích je zakázáno používání hlučných strojů a zařízení.“ Ostatní odstavce se 

přečíslují. 

a v původním čl. 3 odst. 2 v textu vyškrtnout slova „nedělích“ a „a“. 

9.2.2011 Návrh nebyl přijat.    

 
ZM upravuje návrh vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností takto: 
čl. 3 odst. 2 nahradit předložený text v návrhu slovy: 

„O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu tato doba končí až v 8 hodin a začíná již ve 20 hodin.“ 

9.2.2011 Návrh nebyl přijat.    

25-2/11 
ZM upravuje návrh vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností takto: 
čl. 3 odst. 2 upravit text: „ ….pracovního klidu je zakázáno veškeré činnosti …“; „…provádět v době od půlnoci do 8 hodin a od 

20 hodin do 24 hodin.“ 

9.2.2011 Makaje ihned   

26-2/11 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností se zapracováním pozměňovacích 

návrhů. 
9.2.2011 Makajev ihned   
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27-2/11 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 9.2.2011 Makajev ihned   

 ZM ukládá KV provést kontrolu postupu orgánů města při řešení restitučního nároku na vilu Amálka. 9.2.2011 Návrh nebyl přijat.    

28-2/11 
ZM schvaluje Plán kontrol kontrolního výboru na rok 2011 dle předloženého návrhu uvedeného v zápise z jednání kontrolního 
výboru ze dne 1.2.2011. 

9.2.2011 Drda, Makajev průběžně   

 ZM bere na vědomí informaci místostarosty pana Boloňského k podmínkám dalšího provozování městské čistírny odpadních vod. 9.2.2011     

 

ZM bere na vědomí informaci místostarosty pana Boloňského k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně k návrhu 

společnosti Weenen na zrušení RP Tiché údolí s tím, že soud ve svém rozhodnutí uvádí, že Regulační plán Tiché údolí Roztoky 
nenabyl účinnost. 

9.2.2011     

 


