
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

67-2/14 

RM upravuje a doplňuje program následovně: 

 bod 11 „Dohoda mezi městem a VUAB Pharma a.s. o společném provozování vodohospodářského 

majetku“ a bod 20 „Schválení výsledku VZ na opravu vnitřního líce akumulačních komor 
vodojemu Žalov“ původně navrženého programu se vyřazují z jednání  

 za bod 4 původně navrženého programu se zařazují nové body: 
 - Schválení finančních darů základní škole 

 - Předložení kritérií pro udělování osobních příplatků a odměn pro 

   zaměstnance základní školy 
 - Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. – žádost 

              ředitelky ZŠ 

   Roztoky ze dne 12. 2. 2014 
 - Personální záležitosti – RR Odrazu, sociální a zdravotní komise 

 - Pojmenování ulice Zámek 

 - Odraz – tisk 

 materiál k bodu 12 se doplňuje o materiál na stůl 

 místo bodu 20 původně navrženého programu se zařazuje nový bod „Oprava chodníků“  

 body 21 a 22 původně navrženého programu se doplňují o materiály na stůl 

 na konec infobloku se zařazují nové body: 
 - Zápis z jednání školské komise dne 4. 2. 2014 

 - Informace o novém správci bytového a nebytového fondu 
 - Informace o přechodu ulice Lidické z ulice Na Panenské 

a schvaluje navržený program s doplněním. 

12.2.2014 p. Jakob 
ihned  

 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný 

(4) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

68-2/14 RM schvaluje zápis č. 1/2014. 12.2.2014 p. Skalníková ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

69-2/14 

a) RM schvaluje změnu termínů usnesení č.: 
    511-14/13   do 31. 3. 2014     

    542-16/13  do 31. 3. 2014 

    39-1/14 do 28. 2. 2014 
    64-1/14   do 30. 4. 2014 

b) RM schvaluje změnu zodpovědné osoby za plnění usnesení č.: 

    573-16/13  p. Matas, Calta 
    43-1/14 sl. Walterová.  

12.2.2014 p. Skalníková ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení. 12.2.2014     

70-2/14 

a) RM bere na vědomí Výpověď z pracovního poměru ředitelky Základní školy Roztoky, okres Praha - 
západ paní Mgr. Aleny Gabaľové, která byla vedením školy přijata. 

b) RM vyhlašuje konkurz na obsazení místa ředitele Základní školy Roztoky, okres Praha - západ 

s nástupem od 1. 8. 2014 a ukládá MÚ Roztoky zabezpečit administrativně řádný průběh konkurzu 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 

c) RM ustanovuje tajemníkem konkurzní komise tajemníka MÚ pana Mgr. Jaroslava Drdu. 

d) RM ukládá tajemníkovi připravit na březnové jednání RM návrh zadávacích podmínek ke konkurznímu 
řízení na funkci ředitele ZŠ. 

12.2.2014 

b) p. Drda 
 

c) p. Drda 

 
d) p. Drda 

b) ihned 
 

c) ihned 

 
d) 12.3.2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

71-2/14 RM schvaluje přijetí finančních darů v celkové výši 93.600,- Kč pro Základní školu Roztoky, okres Praha – západ. 12.2.2014 p. Boloňský ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí předložená kritéria pro udělování osobních příplatků a odměn pro zaměstnance základní školy 

s tím, že tento materiál projedná na březnovém jednání. 
12.2.2014     

 RM bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ adresovanou Radě města Roztoky o poskytnutí informací dle zákona č. 12.2.2014     



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

106/1999 Sb., která byla doručena MÚ dne 12. 2. 2014 pod č. j. 528/2014, a to ve věci odměňování ředitelů 

příspěvkových organizací zřizovaných městem Roztoky. Ve věci případného úniku informací z jednání RM RM 
konstatuje, že není prokázáno, že tato informace opravdu unikla z jednání RM. Zároveň vyjadřuje politování nad 

administrativní chybou (nebyla nakopírována 1 strana textu), ke které došlo při přípravě materiálů pro jednání RM 

dne 4. 12. 2013 neúmyslným jednáním. 

72-2/14 
RM ukládá tajemníkovi MÚ odpovědět na žádost ředitelky ZŠ o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 12. 

2. 2014 č. j. 528/2014 ve smyslu dnešního vyjádření RM k této věci.  
12.2.2014 p. Drda   27. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

73-2/14 

a) RM bere na vědomí rezignaci Václava Dolejšího na pozici předsedy i člena RR Odrazu z časových 
důvodů. 

b) RM jmenuje předsedkyní RR Odrazu Evu Frindtovou. 

c) RM jmenuje místopředsedou RR Odrazu Michala Přikryla. 

12.2.2014 

b) p. Jakob, sl. 

Skálová 

 
c) p. Jakob, sl. 

Skálová 

b) 20.2.2014 

 
c) 20.2.2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

74-2/14 

a) RM odvolává Evžena Hendlingera na vlastní žádost z pozice člena Zdravotní a sociální komise ze 

zdravotních důvodů. 

b) RM jmenuje členkou Zdravotní a sociální komise Barboru Holou. 

12.2.2014 

a) p. Jakob, 
Kalinová 

 

b) p. Jakob, 
Kalinová 

a) 20.2.2014 

 

b) 20.2.2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

75-2/14 
RM doporučuje ZM souhlasit s pojmenováním ulice (prostranství) od ulice Nádražní k areálu Středočeského muzea 

v Roztokách u Prahy (k zámku) Zámek s tím, že MÚ prověří, zdali je tento návrh realizovatelný. 
12.2.2014 p.  Dědičová 20. 2. 2014 

pro: p. Jakob, Jandík, Novotný, Pařízek (4) 

proti: 0 

zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

76-2/14 
Vzhledem k oznámení společnosti Kavka Print, a.s., že není schopná dostát svým závazkům vůči městu, RM ukládá 

MÚ připravit do příštího jednání RM návrh zadávacích podmínek pro výběrové řízení na tisk časopisu Odraz.  
12.2.2014 p. Drda 28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

77-2/14 

RM souhlasí s případným omezením provozu městské knihovny ve dnech 10. až 13. 3. 2014 s tím, že otevřeno bude 

nejméně dva dny, vždy odpoledne nejméně na čtyři hodiny. RM ukládá tajemníkovi MÚ a vedoucí městské 
knihovny uveřejnit upřesněné výpůjční hodiny nejpozději do 28. 2. 2014 na webu města a knihovny.  

12.2.2014 p. Drda 28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

78-2/14 

RM ukládá OSRMŽP vyzvat společnost Amadet a. s., aby v souladu s Dohodou o podmínkách užívání veřejného 

osvětlení městem Roztoky ze dne 29. 6. 2012 na sebe převedla elektroměr v ulici Zvoncové, jenž je určen pro měření 
odběru elektrické energie veřejného osvětlení v ulici U Školky, Železné, Jantarové, Zvoncové a Na Pomezí. 

12.2.2014 p. Drda 28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

79-2/14 
RM souhlasí se zněním Sponzorské smlouvy mezi PV Roztoky s.r.o. a městem Roztoky a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 
12.2.2014 p. Drda, Jakob 28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

80-2/14 RM stanovuje prodejní cenu turistických vizitek Levý Hradec na 12 Kč za kus včetně DPH. 12.2.2014 p. Drda 28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

81-2/14 
RM revokuje své usnesení č. 59-1/14 a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní D. Ch. na byt č. 5 
v Jungmannově ul. čp. 286 s účinností od 1. března 2014 za standardní nájemné podle URM č. 404-12/13. 

12.2.2014 p. Polák 28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

82-2/14 RM ukládá OSRŽP prověřit možnosti plynofikace nemovitosti Jungmannova čp. 286.  12.2.2014 p. Polák 31. 8. 2014 pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný,  



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

  

 
Pařízek (5) 

proti: 0                      

zdržel se: 0 

83-2/14 

a) RM bere na vědomí informaci o tom, že p. ředitelka MŠ Havlíčkova se rozhodla nepokračovat v dalším 

funkčním období v této pracovní pozici. 

b) RM vyhlašuje konkurz na obsazení místa ředitele Mateřské školy Havlíčkova, Havlíčkova 1024, 

Roztoky, s nástupem od 1. 8. 2014 a ukládá MÚ Roztoky zabezpečit administrativně řádný průběh 
konkurzu v souladu s příslušnými právními předpisy. 

c) RM ustanovuje tajemníkem konkurzní komise tajemníka MÚ pana Mgr. Jaroslava Drdu. 

d) RM ukládá tajemníkovi připravit na březnové jednání RM návrh zadávacích podmínek ke konkurznímu 

řízení na funkci ředitele. 

12.2.2014 

b) p. Drda 
 

c) p. Drda 

 
d) p. Drda 

b) ihned 
 

c) ihned 

 
d) 12.3.2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

84-2/14 

a) RM souhlasí s pronájmem městského bytu č. 15 v domě Braunerova 995, Roztoky, paní P. K., za měsíční 

nájemné ve výši 111,- Kč/m2 + zálohy na služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
s platností od 1. 3. 2014. Nájemní smlouvu uzavře správce majetku Real Sprom, Přemyslovská 1468, 

Roztoky / MIVA Praha FM, a.s. 

b) RM souhlasí s pronájmem městského bytu č. 15 v domě Braunerova 996, Roztoky, paní H. H., za měsíční 
nájemné ve výši 114,50 Kč/m2 + zálohy na služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 

s platností od 1. 3. 2014. Nájemní smlouvu uzavře správce majetku Real Sprom, Přemyslovská 1468, 

Roztoky / MIVA Praha FM, a.s.  
c) RM souhlasí s pronájmem bytu č. 13 v domě Braunerova 1022, Roztoky, panu M. J., za měsíční nájemné 

ve výši 144,81 Kč/m2 + zálohy na služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s platností od 

1. 3. 2014. Nájemní smlouvu uzavře správce majetku Real Sprom, Přemyslovská 1468, Roztoky / MIVA 

Praha FM, a.s.  

d) RM souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v domě Masarykova 752, Roztoky, paní M. K., za měsíční nájemné 

ve výši 120,- Kč/m2 + zálohy na služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s platností od 1. 
4. 2014. Nájemní smlouvu uzavře správce majetku MIVA Praha FM, a.s.  

12.2.2014 

a) p. Polák, 

Boloňský  

 

b) p. Polák, 

Boloňský 

 

c)  p. Polák, 

Boloňský 

  

d)   p. Polák, 

Boloňský  

a) 28. 2. 2014 

 

b) 28. 2. 2014 

 
c) 28. 2. 2014 

 

d) 31. 3. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

85-2/14 

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 

940, Ústí nad Labem, které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení STL plynovodní přípojku PE dn 

32, Nerudova 458,  v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek včetně jejich součástí, příslušenství, opěrných a 

vytyčovacích bodů vztahující se k pozemku parc. č. 1259,  zapsaný na LV 10001 pro k.ú. Roztoky u Prahy, obec 

Roztoky, u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ. V pozemku je uloženo 
celkem 4,3bm plynárenského zařízení, za jednorázovou úhradu v celkové výši 860,- Kč vč. DPH. 

12.2.2014 p. Polák 28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

86-2/14 

a) RM souhlasí s udělením výjimky z vnitřní směrnice 5/2012 o veřejných zakázkách v případě objednávky 

„živého nábytku“ pro akci Rozšíření DH Obránců míru, neboť jde o originální autorské výtvory. 

b) RM ukládá OSRMŽP, oddělení ŽP, připravit objednávku na dodávku originálního mobiliáře od fy HB 
GeoDesign SE, Pražská 777, Velké Přílepy. 

12.2.2014 

a) p. Boloňský, 

Polák 

 

b) p. Boloňský, 

Polák 

a) 30. 4. 2014 

 

b) 30. 4. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

87-2/14 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu části obecního pozemku parc. č. 142 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 

3 m² za účelem využívání vodovodní šachty na dobu určitou 20 let s možností prodloužení, a to za cenu 

10 Kč/m²/rok dle současně platné Směrnice pro prodej a pronájem nemovitého majetku města Roztoky. 

b) RM pověřuje OSRMŽP zveřejněním záměru v souladu se zákonem. 

12.2.2014 
a) a b) p. 

Boloňský, Polák 
12. 3. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

88-2/14 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1286/6 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 22 m², na 

kterém se nachází stavba garáže, a to na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok. 

b) RM pověřuje OSRMŽP zveřejněním záměru v souladu se zákonem. 

12.2.2014 
p. Boloňský, 

Polák 
12. 3. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

89-2/14 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1232/7 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 23 m², na kterém se 

nachází stavba garáže, a to na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok a uzavřením nájemní smlouvy 

s panem R. V. 

12.2.2014 

a) p. Boloňský, 

Polák 
 

b) p. Jakob 

a) 12.3.2014 

 

b) 12.3.2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 
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  STRANA 4 

b) RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. zdržel se: 0 

90-2/14 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1269/17 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 21 m², na kterém 

se nachází stavba garáže, a to na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok a uzavřením nájemní smlouvy 

s paní H. P. 

b) RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

12.2.2014 

a) p. Boloňský, 

Polák 

 
b) p. Jakob 

a) 12. 3. 2014 
 

b) 12. 3. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

91-2/14 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2547/11 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 18 m², na kterém 

se nachází stavba garáže, a to na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok a uzavřením nájemní smlouvy 

s paní A. T. 

b)  RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.  

12.2.2014 

a) p. Boloňský, 

Polák 

 
b) p. Jakob 

a) 12.3.2014 
 

b) 12.3.2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

92-2/14 

a) RM bere na vědomí „Soupis provedených prací a změn“ týkajících se rekonstrukce chodníků a pověřuje 

OSRMŽP přípravou změnových listů. 

b) RM pověřuje starostu města Jana Jakoba podepsáním změnových listů. 

c) RM souhlasí s koncepcí provedení povrchů rekonstruovaných komunikací z dlažby (vedlejší, méně 

zatížené ulice).  

d) RM souhlasí s provedením povrchové úpravy v Máchově ulici a v ulici Nad Vinicemi z dlažby.   

12.2.2014 

b) p. Jakob 

 
c) a d) p. Jandík, 

Polák 

b) 28. 2. 2014 

 

c) a d) ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

93-2/14 

a) RM bere na vědomí znění zadávací dokumentace na „dodávku a instalaci ICT vybavení pro dostavbu ZŠ 

Roztoky“ i  návrh na složení komise pro hodnocení nabídek: členové: J. Jakob, J. Polák, A. Gabalová, F. 
Pechociak, I. Goll; náhradníci: S. Boloňský, E. Maršíková, D. Moravcová, M. Sláma, P. Schill, s tím, že 

žádá vysvětlení požadavků na programové licence a tablety.  

b) RM ukládá OSRMŽP vypracovat materiál na schválení zadávacích podmínek a složení komise pro 
hodnocení nabídek v této veřejné zakázce Zastupitelstvem města.  

12.2.2014 

a) p. Jakob, 

Polák 

 
b) p. Jakob, 

Polák 

a) 18. 2. 2014 

 

b) 18. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

94-2/14 

a) RM bere na vědomí návrh znění zadávací dokumentace na „dodávku a instalaci nábytku pro dostavbu ZŠ 

Roztoky“ s připomínkami a souhlasí s návrhem na složení komise pro hodnocení nabídek: členové: J. 

Jakob, S. Boloňský, J. Polák, A. Gabalová, I. Goll; náhradníci: Z. Richter, E. Maršíková, D. Moravcová, 
pedagog dle určení ředitele ZŠ, P. Schill.  

b) RM ukládá OSRMŽP vypracovat materiál na schválení zadávacích podmínek a složení komise pro 

hodnocení nabídek v této veřejné zakázce Zastupitelstvem města.  

12.2.2014 

a) p. Jakob, 
Polák 

 

b) p. Jakob, 
Polák 

a) 18. 2. 2014 

 

 

b) 18. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

95-2/14 
RM souhlasí s demolicí stávající haly (v soukromém vlastnictví) na adrese Lidická ul. č.p. 1649, 252 63 Roztoky, na 

pozemku parc.č. 3161/8, v katastrálním území Žalov. RM pověřuje OSMRŽP sdělením tohoto usnesení žadateli. 
12.2.2014 

p. Boloňský, 

Polák 
28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

96-2/14 

RM na základě doporučení stavební komise souhlasí s dělením budovy č.p. 1348 na pozemku parc.č. 3160 a 

pozemků parc.č. 3161/14, 3161/27, 3161/29, 3161/87, všechny v k.ú. Žalov, dle geometrického plánu č. 1094-

58/2013 zpracovaného společností Geoservis Praha s.r.o., Ing. Michalem Skořepou. RM pověřuje OSMRŽP 
sdělením tohoto usnesení žadateli. 

12.2.2014 
p. Boloňský, 

Polák 
28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

97-2/14 

RM na základě doporučení stavební komise souhlasí se záměrem žadatele pana R. CH. – Vestavbou podkroví 

rodinného domu č.p. 1068, ul. Potoky, 252 63 Roztoky dle architektonické studie z 12/2013, zpracované Ing. arch. 

Ladislavem Fecsu. RM pověřuje OSMRŽP sdělením usnesení žadateli. 

12.2.2014 
p. Boloňský, 
Polák 

28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

98-2/14 
RM na základě doporučení stavební komise, nesouhlasí s dočasným oplocením pozemků parc. č. 3189/43 a 3189/44, 

oba v k.ú. Žalov. 
12.2.2014 

p. Boloňský, 

Polák 
28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

99-2/14 

a) RM souhlasí se záměrem kontinuálního sledování imisí TZL a umístěním spektrometru na pozemku s p.č. 

2443/361 v k.ú. Roztoky u Prahy. 

b) RM pověřuje OSRMŽP jednat se společností SčVK o podmínkách umístění spektrometru a jeho 

připojení ke zdroji elektrické energie na pozemku s p.č. 2443/361 v k.ú. Roztoky u Prahy. 

12.2.2014 
p. Boloňský, 

Polák 
30. 4. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 
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RM bere na vědomí zpětvzetí žádosti o stanovisko města k stavebnímu povolení RD D14, Na Panenské II a 

informaci OSRMŽP. 12.2.2014     

100-2/14 

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské knihovny v Roztokách za rok 2013 a vyslovuje poděkování paní 

Aleně Urxové za její dlouholetou kvalitní práci vedoucí městské knihovny Roztoky. 12.2.2014 p. Drda 28. 2. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské policie za období od 8. 1. 2014 do 3. 2. 2014. 12.2.2014     

 RM bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a rozvoje města ze dne 3. 2. 2014. 12.2.2014     

 RM bere na vědomí zápis z RR Odrazu č. 2/2014 ze dne 3. 2. 2014. 12.2.2014     

 RM bere na vědomí informaci o jízdním řádu linky MHD č. 359, který bude platit  od 2. 3. 2014.  12.2.2014     

 RM bere na vědomí zápis z jednání školské komise dne 4. 2. 2014. 12.2.2014     

101-2/14 

RM ukládá místostarostovi panu Boloňskému projednat se starostkou obce Úholičky možnost příspěvku obce na 

neinvestiční výdaje za žáky z obce Úholičky. 12.2.2014 p. Boloňský 31. 3. 2014 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Boloňského o jednání s firmou MIWA PRAHA Facility 
Management, a. s. (novým správcem bytového a nebytového fondu města) o zřízení kontaktního místa pro občany na 

Městském úřadě Roztoky. 

12.2.2014     

 RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Jandíka o zřízení přechodu ulice Lidické z ulice Na Panenské. 12.2.2014     

 

 
 

 

 
 

 


