
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

301-13/18 

URM č. 301-13/18: 
RM schvaluje navržený program s tímto doplněním: 

- Přikládají se materiály k bodům č.20 a 22   

- Ruší se body 16, 17, a 18 
- K bodu č. 6 se zařazuje informace od místostarosty Novotného 

- Bod č. 22 se zařazuje jako pevný bod na 17:00 hodin 

- Na 18:15 pevný bod Studie přístavby ZŠ Žalov- Ing. Arch. Přeček 
- Na 18:45 pronájmy škola – Mgr. Martin Matas 

 

Doplňují se body: 
 

A. Žádost o povolení splátek a dohoda o uznání dluhu 

B. Schválení výše pachtovného z pronájmu městských Vak pro rok 2019 
C. Záměr prodeje části pozemků p. č. 895 a 810/10 v k. ú. Roztoky u Prahy 

D. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15/1023, Braunerova 

E. Zápis z jednání sociální a zdravotní komise konané dne 8.9.2018 
F. Dodatek č. 1 smlouvy o administraci dotace se společností SOFIS GRANT 

G. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na přechodný pronájem městského bytu v č.p. 773, Masarykova ulice 

H. Schválení víceprací při rekonstrukci střechy ZŠ Roztoky 
CH. Prosba o spolupráci ohledně hledání optimálního řešení vzniklé bytové situace 

I.   Navýšení kapacity MŠ Spěšného 

J.  Žádosti o vyjádření k plánovaným stavebním záměrům  
 

 

Do informačního bloku se zařazují: 
 

- Schůzka se sousedy MŠ Palackého 

- Veřejné slyšení Čapkova ulice 
- Platba za kapacitu ČOV 

- Reportáž ČT 

- Informace ve věci mobilního hřiště 
- Informace o akci „Kamenech zmizelých“ 

- Průtah městem 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
12.9.2018 Jakob Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

302-13/18 RM schvaluje zápis č. 12/2018 z jednání RM. 

 
 

12.9.2018 
Drda Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

303-13/18 RM posouvá termín URM č. 473-18/17 a URM 49–2/18 do 31.10.2018. 

 

12.9.2018 
Drda Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

304-13/18 

a) RM revokuje usnesení č. UMR 280-12/2018. 

 

b) RM schvaluje předloženou rámcovou smlouvu o provedení exekuce s Exekutorským úřadem Praha 5 - JUDr. 
Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, IČ: 49720821 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 
c) RM ukládá MÚ využít smlouvu v případech, kdy pohledávka vzniklá v rámci samostatné působnosti převyšuje 

50 tis. Kč.  

 
d) RM ukládá tajemníkovi MÚ předložit k projednání RM daný případ pohledávky vzniklé v rámci samostatné 

působnosti před předáním exekutorovi. 

 

 

 
 

 

12.9.2018 Drda 14.9.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

 

305-13/18 
 RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o 

místních poplatcích. 

 
 

12.9.2018 

 

 
Dědičová 

 

 
19.9.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí informace TS a místostarosty Novotného o zajištění svozu tříděného odpadu ve městě 

Roztoky.   

 

12.9.2018 
    

306-13/18 RM souhlasí s opravou vozu TS tov. zn. Multicar reg. zn. 2S2 2364 v předpokládané výši 124 480 Kč. 

 

 
12.9.2018 

Sládek Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

307-13/18 

 a) RM bere na vědomí vzniklé vícenáklady na rekonstrukci tanečního sálu ZUŠ ve výši 24.500 Kč bez DPH, což 

představuje 3,73 % původního rozpočtu akce (zhotovitel Jaroslav Janovec, Ametystová 43, 150 00 Praha 5).  

b) RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2018, který výše uvedené vícenáklady 

smluvně zakotvuje.                                           

 

 

12.9.2018 
         Skřivan Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

308-13/18 

a) RM bere na vědomí informaci OSRM o revizi zadávacích podmínek na zbudování nového vodovodního řadu a 
přípojek v horním Žalově a schvaluje, na tomto základě, upravenou zadávací dokumentaci. RM ukládá OSRM 

vyhlásit zadávací řízení v plánovaném termínu. 

  
b) RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: členové: M. Štifter, P. Skřivan, A. 

Mutňanský, J. Mrňák, I. Goll; náhradníci členů: J. Jakob, E. Maršíková, P. Pěnička, T. Jakubec, P. Schill. 

 

 

 
12.9.2018          Goll 14.9.2018 

 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 
 

 

309-13/18 

a) RM souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2739/1 v k.ú. Žalov o výměře 35 m² (v GP č. 1116-7/2014 

označené novým parc. č. 2739/36) a pronájmem části pozemku parc. č. 2739/1 v k.ú. Žalov o výměře 26 m² (v GP 

č. 1116-7/2014 označené novým parc. č. 2739/37) za účelem užívání rekreační chaty na dobu neurčitou a za cenu 
23 Kč/m²/rok a pronájmem části pozemku parc. č. 2739/1 v k.ú. Žalov o výměře 695 m² (v GP č. 1116-7/2014 

označené novým parc. č. 2739/38)  za účelem užívání a provozování zahrady, na dobu neurčitou a za cenu 7 

Kč/m²/rok, vše zapsané na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha-západ a uzavřením nájemní smlouvy s panem Zbyškem Chvojkou. 

 

b) RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

 

 
 

12.9.2018 
 

        Skřivan 

 

31.10.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 

310-13/18 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 69/1 v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaného na LV č. 

10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ o výměře 30 m² 

za účelem umístění a provozování mobilního občerstvovacího bistra včetně dvou mobilních toalet na dobu 
neurčitou a za cenu 300 Kč/m²/rok s tím, že bistro bude provozováno vždy pouze v období duben až říjen 

příslušného roku a za toto období bude vybíráno nájemné. 

 
b) RM pověřuje OSRM zveřejněním záměru pronájmu na úřední desce. 

 

 

 
12.9.2018 Skřivan 31.10.2018 

 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 
 

 

311-13/18 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 2195/3 v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaného na LV č. 

10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ o výměře 281 m² 

(v GP č. 2280-235/2017 označené novým parc. č. 2195/5) za účelem využívání této části pozemku jako 

manipulační plochy kolem stavby srubu na dobu neurčitou a za cenu 10 Kč/m²/rok. 

 

b) RM pověřuje OSRM zveřejněním záměru pronájmu na úřední desce. 

 

 
 

12.9.2018 Skřivan 31.10.2018 

 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 
 

 

 

312-13/18 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt č. 1 v ul. Jungmannova č.p. 286 v Roztokách 

pro paní E. M. o jeden rok, a to na dobu určitou do 31. 10. 2019. Dodatek k nájemní smlouvě připraví odbor SRM 

ve spolupráci s právníkem města. RM pověřuje starostu pana Jana Jakoba jeho podpisem. 

 

 
12.9.2018 

Skřivan        Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

313-13/18 
a) RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt č. 5 v ul. Jungmannova č.p. 286 v Roztokách 
pro paní N. E. R. o jeden rok, a to na dobu určitou do 31. 10. 2019. Dodatek k nájemní smlouvě připraví odbor 

SRM ve spolupráci s právníkem města.  

 
12.9.2018 

 

 

Skřivan 
      Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 
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  STRANA 3 

 
b) RM pověřuje starostu pana Jana Jakoba jeho podpisem. 

 

 zdržel se: 0 

314-13/18 
RM odkládá projednání bodu a žádá MÚ o doplnění podkladových materiálů (obecně závazná vyhláška, žádosti 

žadatelů a přehled již vyhrazených parkovacích míst).  

 

 
12.9.2018 

Skřivan 3.10.2018 

Hlasování: pro: Jakob, Kubečka, Richter, 

Šlancarová, Štifter (5)  

proti: Novotný 
zdržel se: Chržová 

 

 RM bere na vědomí zprávu a informace o činnosti MP za období od 6.8.2018 – 9.9.2018 12.9.2018     

315-13/18 
RM souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Spěšného o 100 000 Kč a ukládá MÚ zpracovat příslušné rozpočtové 

opatření. 

 
 

12.9.2018 
      Rosincová 30.9.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí informace radního Kubečky k danému bodu. 12.9.2018     

316-13/18 RM schvaluje termíny svého jednání na dny 3.10.2018 a 17.10.2018. 

 

 
12.9.2018 

Jakob 17.10.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

317-13/18 
RM souhlasí s uzavřením dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení s paní J. Š. a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

 

12.9.2018 
Novotný       Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

318-13/18 

a) RM bere na vědomí návrh SčVK a.s. výše pachtovného z pronájmu městských V a K pro rok 2019. Návrh je 
v souladu s příslušnými ustanoveními platné koncesní smlouvy. 

 

b) RM ukládá OSRM předložit materiál ke schválení výše pachtovného pro rok 2019 na nejbližší zasedání ZM 
(26. 9. 2018). RM doporučuje ZM navrhovanou výši pachtovného schválit. 

 
 

12.9.2018 Skřivan    26.9.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

319-13/18 
RM odkládá, s ohledem na komunální volby, projednání bodu s názvem „Záměr prodeje části pozemků parc. č. 

895 a 810/10 v k.ú. Roztoky u Prahy“ na dobu, kdy bude sestavena nová městská rada. 

 

12.9.2018 
Skřivan     30.11.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

320-13/18 

a) RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 15 v ul. Braunerova 1023 v Roztokách panu 

Stanislavu Šircovi na dobu neurčitou a pověřuje starostu pana Jana Jakoba podpisem nájemní smlouvy.  
 

b) RM ukládá odboru SRM připravit ve spolupráci s právničkou města odpovídající nájemní smlouvu.   

 

12.9.2018 
Skřivan     30.9.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí představení studie přístavby Ing. Arch. Přečkem 12.9.2018     

321-13/18 

a) RM ukládá vedení ZŠ, aby uvedlo nájemní smlouvy se subjekty podporovanými městem (SK Roztoky, TJ 
Sokol Roztoky, Ju-Jutsu, Roztoč) do souladu s usnesením RM č. 267-11/18. V případě, že byla cena pronájmu 

200Kč za 1 h, nová cena pronájmu bude pro školní rok 2018/19–266 Kč včetně DPH. 

b) RM žádá vedení ZŠ, aby v plánování pronájmu prostor tělocvičny preferovalo již pro školní rok 2018/2019 
neziskové organizace podporované městem před standardními komerčními pronájmy. 

 
 

12.9.2018 Vonková       Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 8.9.2018 12.9.2018     

322-13/18 
 

RM schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo se společností SOFIS GRANT a pověřuje starostu podpisem. 

 

 
12.9.2018         Skřivan       Ihned 

 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

323-13/18 

a) RM bere na vědomí informaci o žádosti pana J.V, který je i nadále v tíživé životní situaci, a souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem náhradního městského bytu o velikosti 1+kk, nacházejícím se v BD 

čp. 773, ul. Masarykova, Roztoky, a to na přechodnou dobu v délce šesti měsíců.  
b) RM ukládá odboru SRM, v spolupráci s právníkem města, připravit dodatek k nájemní smlouvě s tím, že 

zůstává v platnosti ujednání, že pokud bude potřeba využít náhradní byt pro ještě potřebnější občany, bude panem 

J. V. byt uvolněný, po předchozím a včasném upozornění, do 10 dnů od oznámení odborem SRM. 

 

 

12.9.2018 
Skřivan       Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 
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324-13/18 

a) RM schvaluje vícepráce na rekonstrukci střechy ZŠ Roztoky v celkové výši 62 000 Kč bez DPH 
 

b) RM pověřuje OSRM přípravou příslušného ZL 

 
c) RM pověřuje starostu města J. Jakoba podepsáním příslušného ZL 

 
 

 

12.9.2018 

 
      Skřivan 

  
      Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí prosbu o spolupráci ve věci hledání optimálního řešení vzniklé bytové situace 12.9.2018     

325-13/18 
RM souhlasí se zvýšením nejvyššího počtu žáků Mateřské školy Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ, na 
146 žáků s účinností ke dni zpracování žádosti a ukládá OVSV zaslat žádost na Krajský úřad Středočeského kraje. 

 

 
12.9.2018 

      Skřivan       Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

326-13/18 

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu D14 v lokalitě Panenská II na parc.č. 3189/389 a 3189/638, k.ú. 

Žalov dle projektové dokumentace zpracované Ing. P. B. v dubnu 2018 s tím, že na pozemku stavby bude 
navrženo 6 parkovacích stání. 

 

12.9.2018 
      Skřivan    1.10.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Richter, Štifter (5)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

327-13/18 
RM souhlasí s realizací záměru nové administrativní budovy POHL dle dokumentace DUR+DSP po úpravách 
předložených v srpnu 2018 s tím že maximální výška budovy včetně všech střešních nástaveb a technických 

zařízení nepřesáhne výšku 271,03 m.n.m. Bpv. 

 

12.9.2018 
      Skřivan    1.10.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Richter, Štifter (5)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

328-13/18 
RM odkládá projednání záměru výstavby zahradního domku na parc.č. 3841/70, k.ú. Žalov dle návrhu žadatele a 

žádá o doplnění výpočtu zastavěných ploch.  

 

12.9.2018 
      Skřivan    1.10.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Richter, Štifter (5)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

329-13/18 

 

 
RM souhlasí se záměrem rozdělení pozemku parc.č. 2315/1, k.ú. Roztoky u Prahy dle návrhu žadatele. 

 

 

 
12.9.2018 

      Skřivan   1.10.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí žádosti o vyjádření k plánovaným stavebním záměrům  12.9.2018     

 RM bere na vědomí informace o průběhu schůzky 12.9.2018     

 RM bere na vědomí informace o proběhlé schůzce k ulici Čapkova 12.9.2018     

 RM bere na vědomí informace o platbě za kapacitu ČOV v rámci § 2329 12.9.2018     

 RM bere na vědomí informace o mobilním dopravním hřišti 12.9.2018     

330-13/18 
RM bere na vědomí informace o odvysílané reportáži v ČT a ukládá tajemníkovi MÚ, aby v popisované kauze 
dohlédl na dodržování správních lhůt stavebním úřadem. 

 

 
12.9.2018 

       Drda      Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, Štifter (7)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí informace o proběhlé schůzi k vizi školy 12.9.2018     

 RM bere na vědomí informace o průběhu akce „Kameny zmizelých“ 12.9.2018     

331-13/18 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8, které spočívá v přesunu částky 76 000 Kč v rámci kapitoly 3639 

komunální služby a územní rozvoj z položky 6130 pozemky do položky 5169 nákup ostatních služeb. 

 

 

12.9.2018 
   Rosincová 30.9.2018 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí informace radního Richtera o stavu akce „Průtah městem“ 12.9.2018     

       

       

       

 


