
Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 1 

202-10/12 

RM doplňuje program jednání následovně: 

1. za bod 8 původně navrženého programu se zařazuje nový bod:  

 Plakátovací plochy v Roztokách 

2. za bod 11 původně navrženého programu se zařazuje nový bod:  

 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského fondu životního prostředí a 

zemědělství v roce 2012 

3. za bod 21 původně navrženého programu se zařazují nové body:  

 Schválení postupu při výběru dodavatele oprav veřejného osvětlení  

      na Panenské II 

 Oprava vratné kanalizace MČOV – spolupráce s VUAB Pharma 

 Sponzorské finanční dary pro ZŠ 

 Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Přemyslovská 

4. do infobloku se zařazuje: 

 Zápis z jednání Školská rada při ZŠ Roztoky ze dne 5. 6. 2012 

 Informace o nutnosti vypovězení mandátní smlouvy se současným správcem bytového a nebytového 
fondu Real Sprom, s.r.o. 

 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 Hluk v Nádražní ulici 

 Kanalizační přípojka v Jungmannově ulici 

 Odpadkové koše ve městě 

 Personální situace na odboru SRMŽP 

11.6.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 
Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 

203-10/12 RM schvaluje navržený program jednání s doplněním. 11.6.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 

Šefr, Šlancarová (7) 
proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

204-10/12 
RM schvaluje zápis č. 9/2012 s opravou chyby ve znění URM č. 201-9/12, kde se slovo vyspárování nahrazuje 
slovem vyspádování. 

11.6.2012 p. Jakob ihned 

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

Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   
zdržel se: (0) 

 

205-10/12 

RM mění termíny URM a to následovně: 

336-21/11 na 31. 8. 2012 
341-21/11  na 31. 7. 2012 

12-1/12 na 31. 8. 2012 

112-4/12 na 31. 7. 2012  

11.6.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 
Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)   

zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení. 11.6.2012     

206-10/12 

a) RM jmenuje od 1. 7. 2012 do konce roku 2012 s možností prodloužení   odpovědným redaktorem Odrazu 

Ladislava Kantora a stanovuje jeho odměnu na 10.000,- Kč za 1 vydání. O případném prodloužení 

rozhodne RM na svém jednání v listopadu 2012. 

b) RM ukládá OF, aby zpracoval rozpočtové opatření spočívající v přesunu 50.000,- Kč z neadresné rezervy 

do kapitoly ostatní sdělovací prostředky.    

c) RM ukládá starostovi Jakobovi, aby prodloužil smlouvu se společností Kavka o tři roky s tím, že bude 
zároveň podepsán dodatek k této smlouvě, který z jejího plnění vyjme práci grafika a korektora.    

d) RM ukládá Redakční radě Odrazu, aby ve spolupráci s OSRMŽP připravila zadání pro výběr nového 

grafika.    

e) RM žádá stanovisko Redakční rady Odrazu k možnostem zajištění prací korektora a k možnostem získání 

více inzerentů. 

f) RM ukládá tajemníkovi MÚ, aby personálně zajistil změnu na pozici tajemnice RR Odrazu.   

11.6.2012 

a) p. Jakob, Kantor  

  

b) sl. Walterová 

  
c) p. Jakob 

  

d) p. Dolejší, Kantor, 
Goll 

 

e) p. Dolejší, Kantor  
 

f) p. Tříska  

 
g) p. Dolejší, Kantor 

a) 31. 12. 2012 

 
b) 20. 6. 2012 

 

c) 30. 6. 2012 
 

d) 30. 6. 2012 

 
e) 30. 6. 2012 

 

f) 30. 6. 2012 
  

g) 30. 6. 2012 

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

proti: (0)   

zdržel se: p. Boloňský, 
Novotný (2) 

 



Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 2 

g) RM ukládá RR Odrazu  navrhnout rozsah zpoplatnění řádkové inzerce.     

 
RM bere na vědomí „Prognózu počtu dětí v mateřských školách do roku 2017“. Tento 
 materiál bude poskytnut ředitelkám MŠ a ZŠ. 

11.6.2012     

 
RM odkládá projednání bodu „Možnost vybudování školky v Masarykově 526“ na příští jednání RM. 

 
11.6.2012     

207-10/12 RM ukládá odboru SRMŽP zpracovat přehled nájmů v nebytových prostorách města. 11.6.2012 p. Abramovič 31. 8. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)  
zdržel se: (0) 

 

208-10/12 

a) RM částečně revokuje URM č. 201-9/12 ve věci oprav chodníků a ukládá odboru SRMŽP, aby dle 

uzavřené rámcové smlouvy na úpravy a opravy komunikací v Roztokách oslovil dodavatele s poptávkou 

na opravu chodníků v Masarykově a Jungmannově ulici.  
b) RM žádá, aby ji byla na jejím příštím zasedání předložena informace o poptávkovém řízení na opravu 

chodníků v Masarykově a Jungmannově ulici dle URM č. 208-10/12 a).     

11.6.2012 
a) p. Goll  

b) p. Goll 

a) 30. 6. 2012 

b) 4. 7. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 

Šefr, Šlancarová (7) 
proti: (0) 

zdržel se: (0) 

 

 
Starosta p. Jakob připraví na webové stránky města do Aktualit informaci o opravách chodníků na ulici 
Jungmannova a Masarykova.  

11.6.2012     

209-10/12 RM předřazuje za bod 7 bod „ Standardy kvality poskytování terénní pečovatelské služby“. 11.6.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 

Šefr, Šlancarová (7) 
proti: (0) 

zdržel se: (0) 

 

 
RM bere na vědomí materiál „Standardy kvality poskytování terénní pečovatelské služby“ zpracovaného kolektivem 
Odboru sociálního a DPS.    

11.6.2012     

 
RM odkládá projednání materiálu „Souborné výtvarné a barevné řešení interiérů ZŠ Roztoky“ na další jednání RM 

po analýze projektu dostavby ZŠ. 
11.6.2012     

210-10/12 
 

a) RM zakazuje komerční výlep na plakátovacích plochách města, které budou k dispozici výhradně pro 
výlep plakátů zdarma pro organizace a sdružení působící na území Roztok, pro potřeby města a za 

poplatek 50 Kč na týden/ks výlep plakátu formátu A3 po dobu jednoho měsíce před konáním voleb pro 

volební strany. 
b) RM ukládá OKVM zkontrolovat stav plakátovacích ploch a navrhnout jejich případnou opravu. 

11.6.2012 
a)p. Skalníková 

 

b)p. Skalníková 

a) ihned 

 

b) 30. 6. 2012 

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

(6) 

proti: (0) 
zdržel se: p. Šlancarová (1) 

 

211-10/12 

a) RM doporučuje ZM schválit změnu přílohy zřizovací listiny Technických služeb města Roztoky. 

b) RM pověřuje Technické služby města Roztoky provozováním nového sběrného dvora a užíváním 

majetku města, a to pozemků parc. č. 3156/1 a 3156/3, stavby nového dvora a movitého majetku na něm 
umístěného, do doby schválení změny zřizovací listiny Technických služeb města Roztoky.    

11.6.2012 
a)sl.Walterová, p. Šefr 

b) p. Sládek 

a) 18. 7. 2012 

b) ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 
Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0) 

zdržel se: (0) 

 

212-10/12 

a) RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet města za rok 2011 s výhradami. 
b) RM doporučuje ZM schválit přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

c) RM vyhlašuje provedení mimořádné dokladové inventarizace účtů města k 30. 6. 2012. 

d) RM jmenuje inventarizační komisi k provedení mimořádné dokladové inventarizace účtů k 30. 6. 2012 
v tomto složení: Josef Krátký (předseda), Dita Walterová a Markéta Skálová (členky komise). 

11.6.2012 

a) p.Jakob, sl.Walterová 

b) p.Jakob, sl.Walterová 

c) p.Jakob, sl.Walterová 

d) p.Jakob, sl.Walterová 

a) 20. 6. 2012 

b) 20. 6. 2012 

c) 31. 7. 2012 

d) 31. 7. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0) 
zdržel se: (0) 

 

213-10/12 

a) RM doporučuje ZM přijmout dotaci ve výši 225.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci 

Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství v roce 2012 pro oblast podpory „Zkvalitnění 
životního prostředí“ – výsadbu zeleně. Spoluúčast města Roztoky činí 25.000,- Kč, tj. 10% celkových 

uznatelných nákladů. 

b) RM pověřuje OSRMŽP vypracováním zadávacích podmínek výběrového řízení pro veřejnou zakázku 
„Zkvalitnění životního prostředí“ – výsadba zeleně vyhlášené na základě dotace ze Středočeského fondu 

životního prostředí a zemědělství v roce 2012.   

11.6.2012 
a) p. Boloňský, 

Maršíková 

b) p. Goll, Maršíková 

a) 20. 6. 2012 
b) 31. 7. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0) 
zdržel se: (0) 

 

214-10/12     

RM souhlasí s pronájmem městského bytu č. 3 v ul. Nádražní č.p. 22, Roztoky paní L. B. za měsíční nájemné ve 
výši 7.800,- Kč + zálohy na služby ve výši 500,- Kč, kauce ve výši 15.600,- Kč, na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce. Nájemní smlouvu uzavře Real Sprom, Přemyslovská 1468, Roztoky. Budoucí nájemník bude 

informován na možnost výpovědi vzhledem k plánovanému odprodeji části městského bytového fondu. 

11.6.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)  

 



Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 3 

zdržel se: (0)  

215-10/12     

RM souhlasí s pronájmem městského bytu č. 4 v ul. Nádražní č.p. 22, Roztoky p. D. P. za měsíční nájemné ve výši 

3.300,- Kč + zálohy na služby ve výši 500,- Kč, kauce ve výši 6.600,- Kč, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Nájemní smlouvu uzavře Real Sprom, Přemyslovská 1468, Roztoky. Budoucí nájemník bude informován na 

možnost výpovědi vzhledem k plánovanému odprodeji městského bytového fondu. 

11.6.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)  
zdržel se: (0)  

 

 RM odkládá bod „Záměr pronájmu pozemku pod trafikou Žalov“ na své příští jednání. 11.6.2012     

216-10/12 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy stávajícímu nájemci p. R. Š. k užívání bytu č. 2, o výměře 60m2, 
v Tichém  údolí č.p. 110, Roztoky, na dobu určitou 1 roku s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájem 2.000,-Kč + 

poplatky. 

11.6.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 
Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)  

zdržel se: (0) 

 

 RM odkládá bod „Žádost o odprodej pozemku parc. č. 361/1“ na své příští jednání. 11.6.2012     

217-10/12 

a) RM souhlasí s  pronájmem části pozemku parc. č. 119/1 v k.ú. Roztoky o velikosti 124 m2 za účelem 

umístění dočasné montované stavby sdružení Roztoč, Roztoky, za cenu 50,-Kč za 1m2/rok  na dobu 

určitou 12 let. RM pověřuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy. 
b) RM souhlasí  s pronájmem části pozemku parc. č. 119/1 v k.ú. Roztoky o velikosti 492 m2 za účelem 

zajištění přístupu ke stavbě a venkovním aktivitám sdružení Roztoč za cenu 10,- Kč za 1m2/rok  na dobu 

určitou 6 let s možností opce. RM pověřuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy. 

11.6.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

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

Šlancarová (6) 

proti: (0)  
zdržel se: p. Šefr (1)  

 

218-10/12        

RM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy ze dne 4. 8. 2006 na pronájem plochy 30 m2 na provozování sezónní 
předzahrádky u domu č.p. 21 v Nádražní ulici na části pozemku s p.č. 1073 v k.ú. Roztoky u Prahy doručenou dne 

28. 5. 2012. RM nesouhlasí se zrušením smlouvy se zpětnou platností ke dni 16. 9. 2011 a požaduje platbu 
nájemného v alikvotní části vzhledem k ukončení platnosti smlouvy, tj. k 28. 6. 2012. RM požaduje dle čl. VIII. 

smlouvy vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy nejdéle ve lhůtě do 30 dnů od 

ukončení platnosti smlouvy. 

11.6.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

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

Šlancarová (6) 
proti: p. Boloňský (1)  

zdržel se: (0)  

 

 

 RM odkládá bod „Talora – smlouva o smlouvě budoucí darovací“ na své příští jednání. 11.6.2012     

 RM odkládá bod „Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2980“ na své příští jednání. 11.6.2012     

 RM odkládá bod „Žádost o umístění přístavního můstku“ na své příští jednání. 11.6.2012     

219-10/12       

RM doporučuje ZM souhlasit se záměrem směny části pozemku parc. č. 3418 /ostatní komunikace - ostatní plocha/ o 

velikosti cca 7 m2 ,  v k.ú. Žalov zapsaného na LV č. 10001 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha 

- západ ve vlastnictví města Roztoky  za část  pozemku  parc.č. 3028/77 /orná půda/ o velikosti cca 7 m2 v k.ú. Žalov 
zapsaného na LV č. 2016 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha ve vlastnictví p. V. 

11.6.2012 p. Abramovič 31. 7. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 
Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)  

zdržel se: (0)  

 

220-10/12       

RM schvaluje záměr pokládky kabeláže k veřejnému osvětlení na Panenské II do výkopů Firmy Connect Plus. Za 
účelem realizace tohoto úsporného opatření souhlasí se zadáním zakázky na opravu veřejného osvětlení na území 

Panenská II mimo režim zákona o veřejných zakázkách i mimo režim směrnice č. 3/2011 – Zásady a postupy při 

zadávání zakázek malého rozsahu, a to přímým zadáním zakázky Technickým službám města Roztoky. V této věci 
Rada města pověřuje OSRMŽP přípravou příslušné realizační smlouvy a následným zajištěním realizace zakázky. 

11.6.2012 p. Abramovič 31. 7. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 
Novotný, Pařízek, Šefr, 

Šlancarová (6) 

proti: (0)  
zdržel se: p. Jandík (1)  

 

221-10/12       

a) RM bere na vědomí Zadávací podmínky pro výběr zhotovitele opravy tzv. vratné kanalizace městské 

ČOV zpracované VUAB Pharma, a.s. 
b) RM deleguje za členy komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek místostarosty p. 

Boloňského a p. Šefra. 

c) RM požaduje předložení plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury města na příštím jednání RM. 

11.6.2012 
a) p. Boloňský 
b) p. Boloňský 

c) p. Boloňský 

a) 31. 7. 2012 
b) 31. 7. 2012 

c) 4. 7. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Novotný, Pařízek, 
Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)  

zdržel se: (0)  

 

222-10/12       
RM souhlasí se sponzorskými dary v celkové výši 7.000,- Kč, které byly přijaty v ZŠ Roztoky, poskytnuté pro účely 
rozvoje, vzdělávání, školství a podpory mládeže. 

11.6.2012 p. Dědičová 30. 6. 2012 

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

Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)  
zdržel se: (0)  

 

223-10/12 
RM souhlasí s převedením finančních prostředků z provozních nákladů na mzdové prostředky na období květen, 
červen 2012 ve výši 30.927,- Kč.  

11.6.2012 p. Dědičová 30. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Novotný, Šefr, Šlancarová (5) 
proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: p. Pařízek (1)  

 

 RM bere Zprávu o činnosti městské policie za období od 23. 5. 2012 do 31. 5. 2012 na vědomí. 11.6.2012     



Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 4 

224-10/12       
RM přiznává p. J. S. finanční příspěvek na úhradu poplatku za odvoz odpadu pro rok 2012 ve výši 1.500,- Kč 
převedením na účet města.  

11.6.2012 p. Kalinová 30. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Novotný, Šlancarová (4) 
proti: p. Jandík, Pařízek, (2) 

zdržel se: p. Šefr (1)  

 

225-10/12       
RM přiznává p. M. K. finanční příspěvek ve výši 1.100,- Kč (500,- Kč odpad, 600,- Kč čipovaný pes) převedením na 
účet města. 

11.6.2012 p. Kalinová 30. 6. 2012 

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

Šlancarová (6) 

proti: (0)  
zdržel se: p. Šefr (1) 

 

226-10/12       
RM přiznává neziskové organizaci Ranná péče EDA, o.p.s., Trojická 2, Praha 2, částku ve výši 15.000,- Kč na 

celoroční pokrytí služeb pro roztockého klienta.  
11.6.2012 p. Kalinová 30. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Pařízek, Novotný, 

Šefr, Šlancarová (7) 

proti: (0)  

zdržel se:  (0)  

 

 RM bere na vědomí „Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Roztoky ze dne 5. 6. 2012“. 11.6.2012     

 RM bere na vědomí „Informaci o rekonstrukci MÚ“podanou starostou p. Jakobem. 11.6.2012     

227-10/12       
RM vypovídá mandátní smlouvu se současným správcem bytového a nebytovéhofondu Real Sprom, s.r.o. 

v souvislosti s plánovaným výběrovým řízením na nového správce a pověřuje OSRMŽP realizací nezbytných kroků. 
11.6.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Pařízek, Novotný, 

Šefr, Šlancarová (7) 
proti: (0)  

zdržel se:  (0)  

 

 
RM bere na vědomí rozhodnutí předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž ze dne 8. 6. 2012 č.j. ÚOHS-
R30,31/2012/KO-8999/2012/310/ASc ve věci koncesního řízení na provozování vodovodu a kanalizací. Podaný 

rozklad se tímto rozhodnutím zamítá, proti rozhodnutí není odvolání.  

11.6.2012     

228-10/12 
RM projednala stížnost p. B. H. na hluk nočního baru v Nádražní ulici, vyzve majitele objektu, aby doložil doklady 

opravňující provozování tohoto podniku, a bude se celou záležitostí znovu zabývat na svém příštím jednání. 
11.6.2012 p. Boloňský 4. 7. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Jandík, Pařízek, Novotný, 

Šlancarová (6) 

proti: (0)  

zdržel se:  (0)  

 

229-10/12 
RM souhlasí s tím, že průzkum propustnosti kanalizačních přípojek na ulici Jungmannova v souvislosti s připojením 

objektu sdružení Roztoč bude provedeno na náklady města.  
11.6.2012 p. Abramovič 30. 6. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, 

Pařízek, Novotný, Šlancarová 

(5) 
proti: (0)  

zdržel se: p. Jandík, Šefr (2) 

 

 
RM žádá místostarostu p. Boloňského a OSRMŽP o zpracování materiálu „Revize odpadkových košů ve městě“ a o 

předložení tohoto materiálu na příštím jednání RM. 
11.6.2012     

 RM bere na vědomí informaci o současné „Personální situaci na odboru SRMŽP“.   11.6.2012     

 


