Číslo
URM

Usnesení RM

Termín

Zodpovídá
pan/paní

Termín

12.1.2011
1-1/11

RM schvaluje zápis č. 22/2010 z jednání rady města dne 15.12. 2010.

Hlasování

Jakob

ihned

pro:5(Boloňský,
Jakob,
Jandík, Novotný, Šefr)

Maršíková

RM 26.1.11

pro:5(Boloňský,
Jakob,
Jandík, Novotný, Šefr)

Jakob

ZM 19.1.11

Makajev

ZM 19.1.11

Makajev

ZM 19.1.11

Makajev

ZM 19.1.11

Makajev

ZM 19.1.11

Jakob

ihned

pro:5(Boloňský, Jakob,
Jandík, Novotný, Šefr)

Walterová, Šefr

ZM 19.1.11

pro: 6 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Novotný, Pařízek,
Šefr)

Šefr

ihned

pro: 6 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Novotný, Pařízek,
Šefr)

Boloňský, Walterová

od
března pro: 5 (Boloňský, Jakob,
2011
Jandík, Pařízek, Šefr)

Šefr

28.2.11

pro: 5 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šefr)

Mezková

průběţně
2011

pro: 5 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šefr)

RM bere na vědomí plnění usnesení.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 9.12.2010 do 4.1.2011.
2-1/11

12.1.2011
12.1.2011
RM doporučuje ZM schválit záměr výstavby nové budovy mateřské školy v lokalitě Havlíčkova o kapacitě 50 dětí formou 12.1.2011
zakoupení modulů s rozloţením splátek max. do 5 let.
RM ukládá OSRM vypracovat analýzu provozních nákladů a energetické náročnosti jednotlivých nabídek.

3-1/11

RM doporučuje ZM přijmout obecně závaznou vyhlášku o znaku a vlajce města Roztoky.

12.1.2011

4-1/11

RM schvaluje úpravu návrhu obecně závazné vyhlášky o poplatcích takto:
čl. 28 odst. 2) na konci věty za slovem „vypočítán“ navrţené znění nahradit slovy „v plné výši.“

12.1.2011

5-1/11

RM schvaluje úpravu návrhu obecně závazné vyhlášky o poplatcích takto:
čl. 5 odst. b) částku 800 Kč nahradit částkou 1.000 Kč.

6-1/11

RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

7-1/11
8-1/11

9-1/11

10-1/11

11-1/11

12-1/11

13-1/11

12.1.2011

12.1.2011

RM bere na vědomí předloţené vyúčtování nákladů na netříděný odpad za rok 2010 a doporučuje ZM toto vyúčtování schválit 12.1.2011
jako přílohu č. 2 k obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích.
12.1.2011
RM jmenuje předsedou Redakční rady Odrazu p. Václava Dolejšího.
RM jmenuje místopředsedou Redakční rady Odrazu p. Jaroslava Huka.
RM projednala v prvním čtení návrh rozpočtu města Roztoky na rok 2011 a konstatuje, ţe po zapracování úprav vzešlých 12.1.2011
z jednání rady bude tento návrh předloţen k připomínkování finančnímu výboru dne 17.1.2011.
12.1.2011
RM bere na vědomí čerpání rozpočtu města za měsíc prosinec 2010 a zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.1.2011. RM
doporučuje ZM schválit návrţená rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2010.
RM ukládá místostarostovi p. Renému Šefrovi, aby podal podnět orgánům činným v trestním řízení k přešetření dlouhodobě
neuspokojivého stavu vedení účetnictví města Roztoky.

12.12011

RM schvaluje nové ceny za inzerci v časopise Odraz podle předloţeného návrhu, a to od čísla 3/2011, tj. cena stávající inzerce se 12.1.2011
navýší o 10 %.
Při objednání stejného rozsahu inzerce od jednoho zadavatele pro celý ročník časopisu Odraz (11 čísel), bude inzerentovi
umoţněno v jednom čísle časopisu inzerovat zdarma.
Řádková inzerce zůstává nezpoplatněna.
RM pověřuje místostarostu Reného Šefra, aby uskutečnil optimalizaci vozového parku dle zprávy předloţené radě města dne 12.1.2011
12.1.2011 a připravil a realizoval přechod od systému CCS na výhodnější.
RM ukládá místostarostovi p. Renému Šefrovi, aby vypracoval Vnitřní organizační směrnici k provozu silničních motorových
vozidel Městského úřadu v Roztokách.
RM ukládá místostarostovi p. Renému Šefrovi nabídnout do prodeje tato sluţební vozidla pouţívaná městským úřadem:
Renault Megane, PZL 86 – 34
Renault Clio, PZK 03 – 25
Škoda Felicia combi PHK 99 – 30
Škoda Felicia combi PZJ 30 – 72
12.1.2011
RM schvaluje plán kontrol odboru kontroly na rok 2011 dle předloţeného materiálu s doplněním od rady města. RM ukládá
tajemnici úřadu paní Alici Mezkové zajistit realizaci jednotlivých kontrolních akcí.
RM bere na vědomí informaci místostarosty p. Stanislava Boloňského o moţnostech provozování předškolního zařízení typu tzv. 12.1.2011

STRANA 1

pro:5(Boloňský,
Jakob,
Jandík, Novotný, Šefr)
pro:5(Boloňský, Jakob,
Jandík, Novotný, Šefr)
pro:5(Boloňský,
Jakob,
Jandík, Novotný, Šefr)
pro:5(Boloňský,
Jakob,
Jandík, Novotný, Šefr)
pro:5(Boloňský, Jakob,
Jandík, Novotný, Šefr)

Ukonč.

Číslo
URM

Usnesení RM

Termín

Zodpovídá
pan/paní

Termín

Hlasování

lesní školky obcí
14-1/11

15-1/11

16-1/11
17-1/11

RM souhlasí s rozdělením parcely č. 1872 za předpokladu, ţe bude zajištěn vstup na nový pozemek z ulice Horova.

12.1.2011

RM odvolává z povodňové komise města p. Ing. arch. Olgu Vavřínovou a p. Ing. Milana Veselého.
12.1.2011
RM jmenuje s okamţitou platností předsedou povodňové komise města p. starostu Jana Jakoba a místopředsedou této komise p.
místostarostu Mgr. Stanislava Boloňského.
RM ukládá vedoucí OŢP p. Evě Krautové, aby provedla celkovou personální aktualizaci komise, zrevidovala platnost uvedených
kontaktů a předloţila radě města ke schválení.
RM schvaluje harmonogram provádění mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2011 dle přeloţeného návrhu odboru 12.1.2011
ţivotního prostředí na jednání rady 12.1.2011. RM ukládá p. Sládkovi, řediteli Technických sluţeb města Roztoky, zajistit svozy
odpadu v uvedené termíny.
RM souhlasí s tím, aby pokračoval v městské knihovně sobotní provoz pro veřejnost, a to vţdy poslední sobotu v kalendářním 12.1.2011
měsíci (mimo červenec) od 9 do 12 hodin
12.1.2011
RM bere na vědomí zápis z jednání RR Odrazu ze dne 20.12.2010.

Maršíková

26.1.2011

pro: 5 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šefr)

Krautová

RM 26.1.11

pro: 5 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šefr)

Sládek

průběţně
2011

pro: 5 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šefr)

Urxová

průběţně

pro: 5 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šefr)

Jakob, Boloňský

ZM 19.1.11

pro: 4 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek), zdrţel
se: 1 (Šefr)

Boloňský, Gabaľová

28.2.2011

pro: 5 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šefr)

Maršíková

26.1.2011

pro: 5 (Boloňský, Jakob,
Jandík, Pařízek, Šefr)

RM bere na vědomí zápis z jednání RR Odrazu ze dne 3.1.2011.
RM bere na vědomí zápis z jednání školské rady ZŠ Roztoky ze dne 7.12.2010
12.1.2011

18-1/11

RM doporučuje ZM přijmout komplexní úpravu Statutu časopisu Odraz se zapracovanými připomínkami z jednání rady
12.1.2011.

19-1/11

RM souhlasí s podáním ţádosti o grant Středočeského kraje na podporu partnerství měst Roztoky – Skawina (výměnný pobyt
školní mládeţe). Finanční spoluúčast města bude hrazena z rezervy rozpočtu města Roztoky.

20-1/11

RM bere na vědomí komentář k usnesení rady města č. 204 – 21/2010.
12.1.2011
RM souhlasí s výší honoráře do 10.000 Kč včetně příslušné daně a ukládá OSRM vystavit objednávku JUDr. Taťáně Řezníčkové,
CSc., na posouzení smluv předloţených společností A-Development, a.s.

STRANA 2

12.1.2011

Ukonč.

