Číslo
URM

136-5/13

Datum
jednání

Usnesení RM
RM upravuje a doplňuje program následovně:

k bodu 5 původně navrženého programu je předložen písemný materiál „Vnitřní směrnice – Organizační
řád“, který byl rozeslán e-mailem

bod 7 původně navrženého programu se zařazuje na 16.30 hodin a je k jeho projednání přizván náměstek
ředitelky Středočeského muzea v Roztokách

za bod 15 původně navrženého programu se předřazuje bod 33/7 „Systém svozu tříděného odpadu“ a
doplňuje se o materiál radního p. Pařízka „Koncepce odpadového hospodářství města Roztoky a vypsání
výběrového řízení na nového smluvního partnera v této oblasti“

k bodu 17 původně navrženého programu je předložen písemný materiál „Schválení výsledků VZ na
zabezpečení výkonu ITD při dostavbě ZŠ Roztoky“

k bodu 18 původně navrženého programu je předložen písemný materiál „Schválení výsledků VZ na
zabezpečení výkonu ITD při realizaci 2. etapy rekonstrukce ulice Smetanovy v Roztokách“

k bodu 25 původně navrženého programu je předložen doplňující písemný materiál

k bodu 33/3 původně navrženého programu je předložen doplňující písemný materiál

do infobloku se doplňují tyto body: „Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 18. 3. 2013“,
„Zápis z jednání školské komise ze dne 28. 3. 2013“, „Zápis z jednání s předsedkyní sdružení Roztoč dne
9. 4. 2013“, „Upozornění zastupitelky p. Vavřínové na nesrovnalosti v podkladech veřejné zakázky na
dostavbu ZŠ Roztoky a vyjádření pracovníka MÚ p. Golla“, „Hrubá chyba na obálce Odrazu č.4/2013“,
„Černá reklama“, „Značka POSYP“ a „Informace starosty o plánované návštěvě ministryně práce a
sociálních věcí v Roztokách dne 15. 4. 2013“.

10.4.2013

Zodpovídá

p. Jakob

Termín

ihned

Hlasování

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Šlancarová (6)
proti: 0
zdržel se: 0

p. Jakob

ihned

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Šlancarová (6)
proti: 0
zdržel se: 0

10.4.2013

p. Skalníková

24. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Šlancarová (6)
proti: 0
zdržel se: 0

10.4.2013

p. Skalníková

24. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Šlancarová (6)
proti: 0
zdržel se: (0)

137-5/13

RM schvaluje navržený program s doplněním.

10.4.2013

138-5/13

RM schvaluje zápis č. 4/2013.
a) RM mění zodpovědnou osobu za plnění URM:
č. 112-4/13 – na p. Poláka

139-5/13

b) RM mění termíny u URM:
č. 393-20/12– do 31. 8. 2013
č. 394-20/12– do 9. 5. 2013
č. 68-3/13 – do 9. 5. 2013
č. 78-3/13 – do 30. 6. 2013
č. 81-3/13 – do 9. 5. 2013
č. 106-4/13– do 5. 6. 2013
č. 115-4/13 - do 9. 5. 2013
č. 14-2/13 – do 31. 5. 2013
č. 108-4/13 a 109-4/13 – na průběžně
RM bere na vědomí plnění usnesení.

10.4.2013

140-5/13

RM mění termín svého jednání z 5. 6. 2013 na 29. 5. 2013.

10.4.2013

p. Skalníková

24. 4. 2013

141-5/13

RM ukládá MÚ dojednat ve „Smlouvě o nájmu prostor pro konání svatebních obřadů v Středočeském muzeu
v Roztokách“ oddělení výběru správního poplatku a nájmu za obřadní prostory.

10.4.2013

p. Boloňský

29. 5. 2013

STRANA 1

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Šlancarová (6)
proti: 0
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Pařízek, Šlancarová (6)
proti: p. Novotný (1)

Ukonč.

Číslo
URM

142-5/13

Datum
jednání

Usnesení RM

RM s účinností od 20. 4. 2013 přejmenovává Odbor vnitřních věcí na Odbor vnitřních a sociálních věcí. Odbor
sociální a DPS se jako Oddělení sociální a DPS začleňuje pod Odbor vnitřních a sociálních věcí.

Zodpovídá

Termín

Hlasování

zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)

10.4.2013

p. Tříska

20. 4. 2013

10.4.2013

p. Tříska

20. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)

10.4.2013

p. Tříska

20. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný,
Pařízek, Šlancarová (6)
proti: (0)
zdržel se: p. Drda (1)

RM ruší organizační řád ze dne 21. 5. 2007 schválený usnesením Rady města Roztoky č. URM 126-9/07 a jeho
následující změny a schvaluje vnitřní předpis města Roztoky – Organizační řád v předloženém znění a se schválenou
změnou s účinností od 20. 4. 2013 s těmito následujícími úpravami:
- V bodě 4.1 odst. 16) se v Odboru vnitřních a sociálních věcí doplňuje Oddělení sociální a DPS (OddSDPS).

143-5/13

- V bodě 4.3 odst. 1) se doplňuje: „e) má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný
odznak se státním znakem České republiky, popřípadě závěsný odznak města.“.
- V bodě 4.4. odst. 5) písmena g) se část věty za slovy „usneseními zastupitelstva města“ mění na „rady města,
starostou a místostarostou(y),“.
- V bodě 4.6.3 se doplňuje: „j) o skutečnostech pod písmeny f )- h) informuje tajemníka úřadu, pokud si tento tuto
pravomoc nevyhradil.“.

144-5/13

145-5/13

146-5/13

147-5/13

- Příloha č. 1 se mění dle schváleného organizačního uspořádání v bodě 4.1 odst. 16).
RM schvaluje s účinností od 20. 4. 2013 počet systemizovaných míst Městského úřadu Roztoky v předloženém
znění s úpravou v Odboru vnitřních a sociálních věcí na počet systemizovaných míst referentů na 4,25 a celkový
počet systemizovaných míst 32,75 a ukládá tajemníkovi městského úřadu provést tuto změnu v souladu
s pracovněprávními předpisy.
a) RM bere na vědomí Petici za dobudování dešťové a splaškové kanalizace a následného dobudování
zpevněného povrchu v ulici Třebízského v Roztokách a konstatuje, že dešťová kanalizace bude v části
této lokality řešena v letošním roce.
b) RM doporučuje ZM při schvalování rozpočtu na rok 2014 zohlednit nutnost vybudování splaškové
kanalizace a povrchu komunikace v části ulice Třebízského.
RM bere na vědomí informaci o opravě výroční zprávy Města Roztoky za rok 2012 s odkazem na zákon č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v souladu se směrnicí č. 8/2005 pro provádění zákona č.
106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky.
RM bere na vědomí informaci o opravě výroční zprávy Města Roztoky za rok 2012 o vyřizování stížností a petic
v souladu s § 7 a § 12 směrnice č. 5/2005 Města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a
petic.

10.4.2013

a) p. Dědičová,
a) 31.5.2013
Polák
b) p. Walterová

b) 30.11.2013

30. 4. 2013

10.4.2013

RM souhlasí se sponzorskými dary přijatými v Základní škole Roztoky dne 15. 1. 2013, 25. 1. 2013 a 4. 3. 2013,
poskytovanými pro účely rozvoje, vzdělávání a školství.

10.4.2013

p. Dědičová

RM projednala žádost paní K. L. o finanční příspěvek pro jejího syna J. L. na studijní zájezd do Anglie a souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč.

10.4.2013

Návrh nebyl
přijat.

RM bere na vědomí zápis z jednání konkurzní komise (KK) na pozici ředitel/ka ZŠ Roztoky ze dne 27. 3. 2013 a
ukládá tajemníkovi KK zajistit test organizačně-řídících kompetencí třech nejúspěšnějších uchazečů doporučených
konkurzní komisí.

10.4.2013

p. Tříska

10.4.2013

p.
Dědičová,
31. 10. 2013
ředitelky MŠ

10.4.2013

p.

148-5/13

RM ukládá ředitelkám MŠ ve spolupráci s MÚ zajistit od příštího roku přijímací řízení tak, aby bylo zajištěno
formou jednoho formuláře přihlášky.

149-5/13

RM ukládá ředitelkám MŠ ve spolupráci s MÚ navrhnout systém pro zajištění odpovídající kapacity míst v MŠ pro

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)

STRANA 2

29. 5. 2013

Dědičová, 31. 10. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Novotný (2)
proti: p. Jakob, Jandík (2)
zdržel se: p. Drda, Šlancarová, Pařízek (3)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Novotný,

Ukonč.

Číslo
URM

Datum
jednání

Usnesení RM
sociálně znevýhodněné rodiny.

a)

b)

a)

b)

a)

b)

150-5/13

151-5/13

152-5/13

153-5/13

Zodpovídá

Termín

ředitelky MŠ

RM s odkazem na § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. a na Přechodná ustanovení novely školského
zákona čl. II, odst. 5, písm. b) vyhlašuje konkurz na funkci ředitelky (-e) MŠ Přemyslovská a ukládá MÚ
zajistit potřebné kroky k organizačnímu zajištění konkurzního řízení.
RM s odkazem na § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. a na Přechodná ustanovení novely školského
zákona čl. II, odst. 5, písm. b) vyhlašuje konkurz na funkci ředitelky (-e) MŠ Spěšného a ukládá MÚ
zajistit potřebné kroky k organizačnímu zajištění konkurzního řízení.
RM s odkazem na § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. a na Přechodná ustanovení novely školského
zákona čl. II, odst. 5, písm. b) a s ohledem na nezbytnou součinnost ředitelky MŠ při zajištění prostor pro
novou třídu MŠ od školního roku 2013/2014 potvrzuje paní Hanu Novotnou ve funkci ředitelky MŠ
Přemyslovská na další šestileté funkční období počínaje školním rokem 2013/2014.
RM s odkazem na § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. a na Přechodná ustanovení novely školského
zákona čl. II, odst. 5, písm. b) potvrzuje paní Janu Kellerovou ve funkci ředitelky MŠ Spěšného na další
šestileté funkční období počínaje školním rokem 2013/2014.
RM s odkazem na § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. a na Přechodná ustanovení novely školského
zákona čl. II, odst. 5, písm. b) a s ohledem na nezbytnou součinnost ředitelky MŠ při zajištění prostor pro
novou třídu MŠ od školního roku 2013/2014 potvrzuje paní Hanu Novotnou ve funkci ředitelky MŠ
Přemyslovská na další šestileté funkční období počínaje školním rokem 2013/2014.
RM s odkazem na § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. a na Přechodná ustanovení novely školského
zákona čl. II, odst. 5, písm. b) vyhlašuje konkurz na funkci ředitelky (-e) MŠ Spěšného a ukládá MÚ
zajistit potřebné kroky k organizačnímu zajištění konkurzního řízení.

Rada města souhlasí s tím, aby vyřazené knihy z městské knihovny byly nabídnuty k odprodeji za jednotnou cenu 5,-Kč/ 1 sv. Peníze získané prodejem budou vyúčtovány do pokladny města. Zbylé knihy nebudou odvezeny do sběru
(Technické služby), ale budou nabídnuty vánočnímu bazaru, pokud o to organizátoři projeví zájem, případně budou
nabídnuty zdarma v knihovně.
a) RM ukládá FO připravit odpovídající rozpočtovou změnu ve věci opravy střešní krytiny objektu márnice
hřbitova na Levém Hradci do dubnového zasedání ZM. Vyvěšení VZ bude předcházet schválení tohoto
rozpočtového opatření ZM.
b) RM ukládá OSRMŽP do příštího jednání RM předložit zadávací podmínky včetně alternativ střešní
krytiny schválených orgánem památkové péče.
a) RM ukládá OSRMŽP ve spolupráci s TS vypracovat zadání výběrového řízení pro služby v oblasti
odpadového hospodářství a to tak, aby toto mohlo být předloženo na zasedání RM v měsíci květnu 2013.
b) RM ukládá řediteli TS, aby vypracoval ekonomickou a organizační analýzu možností svozu tříděného
odpadu, který je možno zajistit TS nebo externě.
a) RM schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve VZ „zabezpečení výkonu
investorského technického dozoru při dostavbě základní školy v Roztokách“ ze dne 8. 4. 2013 a ukládá
OSRMŽP neprodleně vyhlásit výsledky soutěže.
b) RM dále pověřuje OSRMŽP přípravou realizační smlouvy s vítězným uchazečem Bursík Holding, a.s.,
Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, IČ: 282 23 063 tak, aby ji bylo možno uzavřít v zákonné lhůtě.

10.4.2013

Návrh nebyl
přijat.

10.4.2013

Návrh nebyl
přijat.

10.4.2013

Návrh nebyl
přijat.

10.4.2013

Šlancarová (5)
proti: p. Jandík, Pařízek (2)
zdržel se: (0)
pro: p. Drda, Jandík, Pařízek (3)
proti: p. Jakob, Boloňský, Novotný,
Šlancarová (4)
zdržel se: (0)

pro: p. Novotný, Boloňský (2)
proti: (0)
zdržel se: p. Drda, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šlancarová (5)

pro: p. Jakob, Šlancarová (2)
proti: (0)
zdržel se: p. Boloňský, Drda, Jandík,
Novotný, Pařízek (5)

p. Urxová

30. 6. 2013

a) p. Walterová

a) 24.4.2013

b) p. Polák

b) 9.5.2013

a) p. Polák,
Sládek

a) 29.5.2013

b) p. Sládek

b) 29.5.2013

a) p. Polák

a) 31.5.2013

b) p. Polák

b) 31.5.2013

10.4.2013

10.4.2013

10.4.2013

154-5/13

RM bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu VZ na služby „zabezpečení výkonu ITD při realizaci 2. etapy
rekonstrukce Smetanovy ulice v Roztokách“ a ukládá OSRMŽP informovat RM o konečném výsledku VZ.

10.4.2013

p. Polák

9. 5. 2013

155-5/13

RM bere na vědomí informaci o návrhu „Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní“ – MŠ Lidická a ukládá starostovi
dojednat dodatek ke smlouvě, který bude specifikovat finanční spoluúčast firmy PRO-SIN, s.r.o. na nákladech
stavebních úprav.

10.4.2013

p. Jakob

30. 4. 2013

RM bere na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského o stavu příprav adaptace prostor v objektu

10.4.2013

b) p. Polák

b) 30.4.2013

156-5/13

a)

STRANA 3

Hlasování

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Novotný (4)

Ukonč.

Číslo
URM

Datum
jednání

Usnesení RM

b)
c)
d)

Lidická 2240 na odd. mateřské školy.
RM schvaluje výjimku z vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí
s poptáním nejméně pěti stavebních firem pro realizaci této akce.
RM ukládá OSRMŽP maximálně urychlit práce na vypsání VZ na dodavatele stavby.
RM ukládá FO a OSRMŽP připravit rozpočtovou změnu na dubnové jednání ZM – navýšení
plánovaných výdajů na realizaci.

Zodpovídá

Termín

c) p. Polák

c) 30.4.2013

d) p. Walterová,
Polák

d) 24.4.2013

Hlasování

proti: p. Jandík, Pařízek, Šlancarová (3)
zdržel se: (0)

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný
(4)
proti: (0)
zdržel se: p. Drda (1)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)

157-5/13

RM souhlasí s realizací elektronické aukce elektrické energie a plynu pro obyvatele města Roztoky a pověřuje
tajemníka ve spolupráci s místostarostou p. Jandíkem, aby projekt realizoval.

10.4.2013

p. Tříska, Jandík

30. 6. 2013

158-5/13

RM souhlasí s přesoutěžením dodavatele elektrické energie a plynu pro město Roztoky a jeho příspěvkové
organizace a ukládá OSRMŽP připravit výběrové řízení na dodavatele služby.

10.4.2013

p. Polák

30. 6. 2013

159-5/13

RM žádá, aby byl materiál k převedení nájemní smlouvy městského bytu č. 15 doplněn o vyjádření p. K. F.,
současné nájemkyně bytu.

10.4.2013

p. Boloňský

9. 5. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)

10.4.2013

p. Polák

24. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)

24. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)

p. Polák

31. 5. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)

a) p. Polák

a) 15.5.2013

b) p. Jakob

b) 15.5.2013

160-5/13

161-5/13

162-5/13

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PRE distribuce a.s.,
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, které spočívá v právu umístit, provozovat a užívat stavbu podzemního
kabelového vedení 1 kV a dále v právu volného vstupu spočívající v právu přístupu k instalovanému kabelovému
vedení za účelem zajištění jeho provozu, oprav a údržby, v pozemcích města parc. č. 769, 777/2, 784/2, 788, 789/1,
796/7, 797/5, 810, 911 a 1232/1 zapsaných na LV 10001 pro k. ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky, u katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ., za jednorázovou úhradu v celkové výši 123 000,Kč dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 9. 3. 2011. Nedílnou přílohou
smlouvy o zřízení věcného břemene bude dokumentace stavby v digitální podobě.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PRE distribuce a.s.,
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, které spočívá v právu umístit, provozovat a užívat stavbu podzemního
kabelového vedení 1 kV a dále v právu volného vstupu spočívající v právu přístupu k instalovanému kabelovému
vedení za účelem zajištění jeho provozu, oprav a údržby, v pozemcích města parc. č. 1569/10, 1621, 1654, 1666,
1709, 1743, 1830/1, 1839 a 1917 zapsaných na LV 10001 pro k. ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky, u katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ., za jednorázovou úhradu v celkové výši 82 800,Kč dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 11. 1. 2011. Nedílnou přílohou
smlouvy o zřízení věcného břemene bude dokumentace stavby v digitální podobě.
RM souhlasí s podáním žádosti v rámci XLV. výzvy OPŽP, vyhlášené MŽP ČR a SFŽP, o poskytnutí dotace na
projekt s názvem „Pořízení stroje na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Roztoky“ s tím, že
žadatelem budou Technické služby města Roztoky, příspěvková organizace, Lidická 1642, Roztoky. V zadávacích
podmínkách VŘ bude stanoven požadavek na realizaci koupě vozu až po přiznání dotace.
RM bere na vědomí informaci o předžalobní upomínce firmy Viamo a o jednání vedení města ve věci odstranění
závad na díle realizovaném touto firmou.

10.4.2013
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)

10.4.2013

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby se spol. PRE distribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, které spočívá v právu stavebně
umístit podzemní kabelové vedení distribuční soustavy včetně jejích součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů vztahující se na pozemek parc. č. 3028/80 o celkové výměře 595m², zapsaný na LV 10001 pro k.ú. Žalov,
obec Roztoky, u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ. V pozemku bude
uloženo celkem cca 7 běžných metrů kabelového vedení, za jednorázovou úhradu v celkové výši 1400,- Kč.
RM doporučuje ZM souhlasit s aktualizací pro prodej a pronájem nemovitého majetku města Roztoky dle

10.4.2013

p. Polák

24. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)

10.4.2013

p. Polák

22. 5. 2013

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

163-5/13
b)

165-5/13

10.4.2013

p. Polák

RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2547/32 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 18 m², na kterém
se nachází stavba garáže, panu V. D. na dobu neurčitou za cenu 12 Kč/m²/rok.
RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

a)

164-5/13

10.4.2013

STRANA 4

Ukonč.

Číslo
URM

Datum
jednání

Usnesení RM

Zodpovídá

Termín

předloženého návrhu 2013 se změnou v ceníku pro prodej pozemků ve vlastnictví města Roztoky, která spočívá
v pol. č. 2. prodejní cena za 1 m2 2.000 – 5.000 Kč a v pol. 3 prodejní cena za 1 m2 1.000 – 3.000 Kč.

166-5/13

RM mění termín plnění URM č. 109-4/13 na plnění „průběžné“.

10.4.2013

p. Skalníková

30. 4. 2013

167-5/13

RM mění termín plnění URM č. 108-4/13 na plnění „průběžné“ a žádá o předložení průběžné zprávy na příští
jednání RM.

10.4.2013

p. Skalníková

30. 4. 2013

10.4.2013

p. Jakob,
Skalníková

19. 7. 2013

168-5/13

RM souhlasí se spolupořadatelstvím města Roztoky akce „Vytvoření rekordu v jízdě na vysokém kole po dobu 48
hodin“, kterou pořádá pan Vladimír Vidim. Město akci podpoří technickým zázemím, podporou v Odraze a na
plakátovacích plochách a příspěvkem na doprovodný kulturní program ve výši 10.000,- Kč.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské policie za období od 6. 3. 2014 do 2. 4. 2013.
RM odkládá na příští jednání RM materiál „Informace – novela zákona č. 406/2000 Sb., o hodpodaření energií“ a
žádá o předložení podrobnějších podmínek této povinnosti.

10.4.2013

p. Polák

9. 5. 2013

170-5/13

RM za navržených podmínek nedoporučuje ZM akceptovat nabídku p. J. Š. k odkupu objektu č.p. 713 s pozemkem
v ulici Havlíčkova, Roztoky, a ukládá OSRMŽP materiál dopracovat a předložit na květnové zasedání ZM.

10.4.2013

p. Polák

22. 5. 2013

171-5/13

RM přiznává vdovci panu V. P. jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

10.4.2013

p. Kalinová

30. 4. 2013

172-5/13

RM přiděluje byt č. 7 v 1. patře DPS panu J. M. s účinností od 1. 5. 2013.

10.4.2013

p. Kalinová

30. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Novotný (4)
proti: p. Jandík (1)
zdržel se: 0
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Novotný (4)
proti: 0
zdržel se: p. Jandík (1)

10.4.2013

173-5/13

RM ukládá OSRMŽP, aby zpracoval analýzu zaměřenou na modernizaci veřejného osvětlení, jejímž cílem bude
realizace úspor provozních nákladů a výměna starých svítidel, sloupů a souvisejících zařízení.

10.4.2013

p. Polák

31. 7. 2013

174-5/13

RM ukládá OSRMŽP, aby předložil stanovisko k návrhu společnosti Komterm, a.s. k záměru změny paliva v kotelně
v Čapkově ulici.

10.4.2013

p. Polák

29. 5. 2013

RM bere na vědomí zápis z jednání školské komise ze dne 28. 3. 2013. Personální návrhy na změnu ve školské
komisi předloží starosta na příští jednání RM.
RM bere na vědomí zápis z jednání místostarosty p. Boloňského s předsedkyní sdružení Roztoč dne 9. 4. 2013.

10.4.2013

175-5/13

Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: (0)
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Novotný (4)
proti: (0)
zdržel se: p. Jandík (1)

10.4.2013

169-5/13

RM bere na vědomí zápis z RR Odrazu č. 4/2013 ze dne 25. 3. 2013.

Hlasování

RM bere na vědomí informaci OSRMŽP k připomínkám zastupitelky p. Vavřínové k podkladům VZ na dostavbu ZŠ
Roztoky a ukládá OSRMŽP předložit informační materiál o průběhu této VZ na zasedání ZM včetně toho, jak byly
tyto námitky vyřešeny.
RM bere na vědomí informaci radního p. Novotného o hrubé chybě na obálce časopisu Odraz č. 4/2013.
RM bere na vědomí informaci radního p. Novotného o umístění „černé reklamy“ na sloupech a o tom, že bude
provedena kontrola těchto sloupů radním p. Novotným ve spolupráci s TS města Roztoky.
RM bere na vědomí informaci tajemníka MÚ p. Třísky o důvodech příslušných orgánů k umístění dopravní značky

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: 0
zdržel se: (0)
pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: 0
zdržel se: (0)

10.4.2013
10.4.2013
10.4.2013
10.4.2013
10.4.2013

STRANA 5

p. Polák

24. 4. 2013

pro: p. Boloňský, Drda, Jakob, Jandík,
Novotný (5)
proti: 0
zdržel se: (0)

Ukonč.

Číslo
URM

Datum
jednání

Usnesení RM
„Změna technologie posypu“ na příjezdové komunikaci č. II/242 z Prahy do Roztok.
RM bere na vědomí informaci starosty o plánované návštěvě ministryně práce a sociálních věcí v Roztokách dne 15.
4. 2013.

10.4.2013

STRANA 6

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Ukonč.

