
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

183-9/18 

URM č. 183-9/18: 
RM schvaluje navržený program s tímto doplněním: 

 

- Nově se zařazuje pevný bod na 17:00 (návštěva paní ředitelky ZŠ Roztoky Mgr. Janouškové, informace 
k cenám pronájmů a cenám obědů v roce 2019)  

- Přikládají se materiály k bodům č. 11, 24, 25, 26, 30 a 33 navrženého programu 

- Přikládá se nový materiál k bodu 14                      
- Bod č. 28 se zrušuje 

- Bod č. 29 se nahrazuje novým bodem s názvem „Schválení zadávacích podmínek VZ Dodávka kompletního 

vybavení MŠ Jungmannova 34“ – materiál na stůl  
- K bodu č. 31 se přikládá nový materiál 

- K bodu č. 36 se přikládá doplňující materiál 

 
Doplňují se body: 

 

B) Žádost o přispění na repasi oken Husova sboru v Roztokách 
 

C) Změna Organizačního řádu MÚ Roztoky 

 
D) Kronika a odměna kronikářce – ústně T. Novotný 

  

E) Žádost o udělení záštity města Roztoky 
 

F) Žádost o zřízení klimatizačního zařízení v Klubovně seniorů, Havlíčkova 713 

 
Do informačního bloku se zařazují body: 

 

- Podání informace o nastavených opatřeních k odstranění nedostatků uvedených v protokolu a v inspekční 

zprávě z provedené kontroly MŠ – Spěšného 

- Cyklostezka Roztoky – Praha 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

13.6.2018 Jakob Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Štifter (5)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

    
                    

 

 

184-9/18 RM schvaluje zápisy č. 5 a 6/2018 z jednání RM 

 

13.6.2018 
Drda Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0  

 

185-9/18 
RM bere stav plnění usnesení na vědomí 
 

 

13.6.2018 
Drda Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

 

186-9/18 

 
RM schvaluje účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2017. 

RM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2017.  

RM schvaluje převedení hospodářských výsledků za rok 2017 do fondů příspěvkových organizací dle tabulky: 
 
 

Organizace 

Výše 

hospodářského 

výsledku v Kč 

Převod do fondů 

Investiční fond Fond odměn Rezervní fond 

Základní škola 1 444 493,00 900 000,00 400 000,00 144 493,00 

Základní umělecká 

škola 
123 287,34 

120 000,00 

schváleno již 

UZM 241-

11/17 dne 20. 

12. 2017 

2 500,00 787,34 

Technické služby 

města Roztoky 
-128 828,05     -128 828,05 

Mateřská škola 

Spěšného 
4 895,81   3 916,00 979,41 

Mateřská škola 

Přemyslovská 
335,77     335,77 

Mateřská škola 

Havlíčkova 
22,63     22,63 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

13.6.2018 

 

Rosincová 

 

30.6.2018 

 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

187-9/18 

a) RM revokuje usnesení č. URM 68-4/18. 

b) RM bere na vědomí informaci ZŠ Roztoky o úhradě části nákladů za dopravu žáků na plavání z příspěvku města 
za rok 2017. 

 
13.6.2018 

Rosincová Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

188-9/18 

RM v souladu s § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svěřuje tajemníkovi MÚ Roztoky 

pravomoc uzavírat dodavatelské smlouvy na činnosti úřadu, které z personální nouze dočasně nelze zajistit vlastními 

zaměstnanci. Každá smlouva může být uzavírána nejdéle na dobu jednoho roku a platba z ní nesmí překročit 500 Kč 
bez DPH/hod. 

 

13.6.2018 
Drda  Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

189-9/18 RM navyšuje od 1. 9. 2018 v Městské knihovně Roztoky počet úvazků na 3. 

 

 

13.6.2018 
Špaček 1.9.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

190-9/18 
RM souhlasí s převedením částky 100 000 Kč z provozního na mzdový fond Základní umělecké školy Roztoky.  

 

 

13.6.2018 
Jakob Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

191-9/18 

a) RM bere na vědomí informaci starosty Jakoba o změně a aktualizaci složení povodňové komise. 

b) RM ukládá MÚ aktualizovat složení těchto zvláštních orgánů na webových stránkách města. 
 

 
13.6.2018 Burgetová 

Vápeník 
Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

192-9/18 

a) RM schvaluje Smlouvu o provádění některých činností při výkonu správy veřejného pohřebiště na Levém Hradci 
s paní J.J a pověřuje starostu pana Jana Jakoba jejím podpisem. 

b) RM schvaluje Smlouvu o nájmu místnosti v budově márnice na hřbitově na Levém Hradci s paní J. J. a pověřuje 

starostu pana Jana Jakoba jejím podpisem. 

 
 

13.6.2018 

Dědičová 

Skřivan 
Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

193-9/18 
RM schvaluje vyplacení odměn paní ředitelce MŠ Přemyslovská, paní ředitelce ZŠ Roztoky, a panu řediteli ZUŠ 

Roztoky, a to za 1. pololetí 2018 dle předložených návrhů a ředitelce MŠ Havlíčkova dle doplňujícího návrhu.  

 
 

13.6.2018 
Vonková Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

194-9/18 

 

RM schvaluje dar J. K. ve výši 20 000 Kč.  
 

 
13.6.2018 

Vonková Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí informace ředitelky ZŠ Roztoky Mgr. Olgy Janouškové, k cenám pronájmů a obědů v roce 

2019. 

13.6.2018 
    

195-4/18 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést nezbytné terénní úpravy související se sanací skal v roztocké 
serpentýně na městských pozemcích parc. č. 1520/2, 1519/3 a 1519/2 v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaných na LV č. 

10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

 
13.6.2018 

Skřivan 31.7.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

196-4/18 

RM souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 2249 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 3 m² zapsaného na LV č. 
10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, za účelem uložení 

průchodky pro hadici, na dobu neurčitou a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o výpůjčce s panem Petrem 

Burcalou. 

 
13.6.2018 

Skřivan 31.7.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

197-4/18 

a) RM souhlasí se záměrem propachtování části pozemku parc. č. 2547/1 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 6534 m² 

a pozemků parc. č. 2547/35, 2547/34, 2547/38, 2547/42, 2547/39, 2547/36, 2547/37, 2547/40, 2547/41, 2547/57 a 

2547/61, vše v k.ú. Roztoky u Prahy o celkové výměře 189 m² zapsaných na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, za účelem provozování zahrádkářské činnosti, na 

dobu neurčitou a za cenu 7 Kč/m²/rok.  

b) RM pověřuje OSRM zveřejněním záměru propachtování těchto pozemků na úřední desce. 
c) RM souhlasí se záměrem propachtování části pozemků parc. č. 3761 o výměře 6851 m², parc. č. 3762 o výměře 

34 m², parc. č. 2756/1 o výměře 1902 m², parc. č. 2753/1 o výměře 320 m² a parc. č. 2757/1 o výměře 71 m², vše 

v k.ú. Žalov, zapsaných na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Praha-západ za účelem provozování zahrádkářské činnosti, na dobu neurčitou a za cenu 7 Kč/m²/rok.  

d) RM pověřuje OSRM zveřejněním záměru propachtování částí těchto pozemků na úřední desce. 

 

 

 

 
 

 

 
13.6.2018 

Skřivan 31.7.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

198-9/18 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov o výměře 160 m² zapsaného na LV č. 
10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na dobu neurčitou 

s 3měsíční výpovědní lhůtou a za cenu 7 Kč/m²/rok.  

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

 
 

13.6.2018 Skřivan 31.7.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

199-9/18 

a) RM souhlasí se záměrem uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. 730028 uzavřené dne 1. 3. 2017 s panem P. S. 

Předmětem dodatku je úprava propachtované plochy z původních 349 m² na 330 m² a s tím související změna 
celkové výše nájemného, která nově činí 2.310 Kč/rok. 

b) RM pověřuje OSRM zveřejněním záměru uzavření dodatku na úřední desce. 

c) RM souhlasí dle článku III. odstavce 3 pachtovní smlouvy s vysazením 3 ovocných stromů za podmínky, že po 
ukončení smlouvy nebude ze strany pachtýře požadována náhrada.   

13.6.2018 

Skřivan 31.7.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

200-9/18 

RM doporučuje ZM nesouhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 3695 v k.ú. Žalov zapsaného na LV č. 

10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ o výměře cca 300 

m². 

 

13.6.2018 
Skřivan 31.8.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

201-9/18 

RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 2772/1 v k.ú. Žalov zapsaného na LV č. 10001 

vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ o výměře cca 340 m² a 

pověřuje OSRM objednáním znaleckého posudku na určení obvyklé ceny této části pozemku. 

 

13.6.2018 
Skřivan 31.8.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

202-9/18 
RM pověřuje OSRM objednáním znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny tohoto pozemku parc. č. 3692 v k. ú. 
Žalov o výměře 106 m² zapsaného na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Praha-západ a k dalším jednáním se žadatelem. 

 
13.6.2018 Skřivan 31.8.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

zdržel se: 0 

203-9/18 

RM pověřuje OSRM objednáním znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny této části pozemku parc. č. 3643/1 

v k.ú. Žalov o výměře 27 m² zapsaného na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Praha-západ a dalším jednáním se žadatelem. 

 
13.6.2018 

Skřivan 31.8.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

204-9/18 
RM nesouhlasí s připojením bytového domu – Viladům Kamýcká na pozemku parc.č. 1969, k.ú. Suchdol na 
splaškovou kanalizaci ústící do ČOV Roztoky do doby uzavření dohody o vzájemně souvisejících infrastrukturách 

mezi městem Roztoky a MČ Suchdol. 

 

13.6.2018 
Skřivan 18.7.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

205-9/18 

a) RM bere na vědomí informaci o plánovaném záchranném archeologickém výzkumu (ZAV) při výkopových 

pracích v rámci dalších úprav pietního prostoru na Levém Hradci.  
b) RM schvaluje předložené znění dohody o provedení ZAV s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR na 

období červen–srpen 2018 s maximální cenou služeb 207.346,- Kč bez DPH. 

 

13.6.2018 
Goll 15.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

206-9/18 

a) RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace VZ na rekonstrukci komunikace v ulici Braunerově v 

Roztokách.  
b) RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo (jejíž předložené znění schvaluje) s účastníkem č. 3 – firmou Amika 

First s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČO: 242 19 169 s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 4.778.453,78 

Kč. RM pověřuje OSRM oznámením tohoto nového výsledku poptávkového řízení v předepsaném termínu.  
c) RM ukládá OSRM připravit v zákonné lhůtě realizační smlouvu s tímto zhotovitelem starostovi města k podpisu. 

 

 
  

13.6.2018 
Goll 15.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

207-9/18 

a) RM bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce „Modernizace 

zdroje tepla MŠ Spěšného“.  
b) RM souhlasí se závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o akceptaci jediné přijaté nabídky 

účastníka Amika First s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČO: 242 19 169 s nabídkovou cenou 888.022,53 

Kč bez DPH.  
c) RM ukládá OSRM oznámit předepsaným způsobem a v předepsaném termínu výsledek tohoto výběrového řízení 

a dále zabezpečit zadání zakázky vybranému uchazeči. 

 

 

 
 

 

13.6.2018 
Goll 18.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

208-9/18 

a) RM bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce „oprava střechy ZŠ 
Roztoky“.  

b) RM souhlasí se závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o vyloučení jediného účastníka Jana 

Černého, Ve Svahu 425, 252 44 Psáry, IČO: 132 62 912 pro nesplnění závazných zadávacích podmínek s následným 
zrušením výběrového řízení pro nedostatek nabídek dle § 127, odst. 1 ZZVZ.  

c) RM ukládá OSRM oznámit předepsaným způsobem a v předepsaném termínu výsledek tohoto výběrového řízení 

a dále bezodkladně zahájit jednací řízení bez uveřejnění s jiným, vytipovaným zhotovitelem tak, aby bylo možno 
zakázku zrealizovat v průběhu letních prázdnin. 

 
 

 

 
13.6.2018 

 
Goll 

18.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

209-9/18 

a) RM bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 

komunikace v ulici Horově v Roztokách u Prahy“.  
b) RM souhlasí se závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uzavřít příslušnou smlouvu o dílo 

s účastníkem IPPOS Bohemia s.r.o., malobřevnovská 911/16, 160 00 Praha 6, IČO: 261 57 284 s nabídkovou cenou 

2.234.545,43 Kč bez DPH.  
c) RM ukládá OSRM oznámit předepsaným způsobem a v předepsaném termínu výsledek tohoto výběrového řízení 

a dále zabezpečit zadání zakázky vybranému uchazeči. 

13.6.2018 

Goll 15.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

210-9/18 

a) RM schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní zakázky na stavební práce „Zbudování nového vodovodního řadu 
a přípojek v horním Žalově v katastru obce Roztoky“ v předloženém znění.  

b) RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: členové: M. Štifter, P. 

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

c) RM ukládá OSRM vyhlásit zadávací řízení v plánovaném termínu. Výsledek tohoto poptávkového řízení a dále 

zajistit podpis smlouvy o dílo a zabezpečit zadání zakázky vítěznému uchazeči. 

 
 

 

13.6.2018        Goll 15.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

211-9/18 
a) RM bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení malého rozsahu na dodávky „dodávka a instalace 

kompletního vybavení MŠ pro 33 dětí v ulici Jungmannově v Roztokách“.  

 

 
       Goll 18.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 5 

b) RM souhlasí se závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o akceptaci jediné přijaté nabídky 
účastníka MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČO: 279 16 758, s nabídkovou cenou 

789.334,68 Kč bez DPH.  

c) RM ukládá OSRM oznámit předepsaným způsobem a v předepsaném termínu výsledek tohoto výběrového řízení 
a dále zabezpečit zadání zakázky vybranému uchazeči. 

 
13.6.2018 

proti: 0 

zdržel se: 0 

212-9/18 

a) RM bere na vědomí vývoj VZ na dodávku a instalaci IT vybavení pro nové třídy ZŠ Roztoky a schvaluje zrušení 

tohoto výběrového řízení z důvodů požadavku ZŠ na změnu zadání.  

b) RM schvaluje upravenou zadávací dokumentaci v předloženém znění, stejně jako návrh kupní smlouvy, který je 
její součástí. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: členové: M. 

Šlancarová, P. Skřivan, M. Sláma, R. Červený (nový správce sítě), I. Goll; náhradníci: J. Jakob, E. Maršíková, P. 

Červinková, F. Coufalík (nový správce sítě), P. Schill.  
c) RM ukládá OSRM vyhlásit zadávací řízení v plánovaném termínu. 

 

 

 
13.6.2018        Goll 15.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

213-9/18 

a) RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt v ul. Jungmannova v Roztokách pro paní C. H. o 

jeden rok, a to na dobu určitou do 31. 5. 2019.  

b) RM schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě a pověřuje starostu pana Jana Jakoba jeho podpisem. 

 

13.6.2018 
    Skřivan Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

214-9/18 

a) RM bere na vědomí přehled nutných víceprací v rámci rekonstrukce armaturní komory vodojemu Žalov a je 

srozuměna s celkovými vícenáklady s tím spojenými ve výši 689.805, 90 Kč bez DPH.  
b) RM pověřuje starostu města podpisem příslušných změnových listů 

 
13.6.2018 

    Skřivan Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

215-9/18 

a) RM bere na vědomí informaci o průběhu poptávkového řízení malého rozsahu na stavební práce „rekonstrukce 
tanečního sálu v objektu Jungmannova 1020“.  

b) RM souhlasí se závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky 

účastníka Jaroslav Janovec, Ametystova 43, 153 00 Praha – Radotín, IČO: 705 52 452 s nabídkovou cenou 
657.371,2 Kč bez DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo s tímto zhotovitelem v předloženém znění.  

c) RM ukládá OSRM oznámit předepsaným způsobem a v předepsaném termínu výsledek tohoto poptávkového 

řízení a dále zajistit podpis smlouvy o dílo a zabezpečit zadání zakázky vítěznému uchazeči. 

 
 

 

13.6.2018       Goll 15.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

216-9/18 
RM souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace pro Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ve výši 39.200,- Kč a 

pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 

 

13.6.2018 
       Drda Ihned 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

217-9/18 

RM schvaluje rozdělení grantových prostředků na II. pololetí roku 2018 dle předložené tabulky a souhlasí 

s uzavřením příslušných veřejnoprávních smluv s tím, že rezerva ve výši 6 000 Kč se dodatečně přiděluje jako grant 

ZUŠ Roztoky, se sídlem Jungmannova 143, 252 63 Roztoky na 13. ročník festivalu Roztocký podzim, a to na 
základě žádosti ze dne 11. 6. 2018.  

 

13.6.2018 
    Dědičová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 6. 2018 13.6.2018     

218-9/18 RM schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu města ve výši 3000 Kč paní V. N. a panu Z. H.  

 
 

13.6.2018 
Kalinová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

219-9/18 
RM schvaluje paní T. W. jednorázový příspěvek na nákup vybavení dětí do školy a mateřské školky, a to v celkové 

výši 10 tis. Kč.  

 

13.6.2018 
Kalinová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

220-9/18 RM schvaluje paní V. R. jednorázový příspěvek na příplatek za ubytování v lázních ve výši 4 200 Kč  

 

13.6.2018 
Kalinová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

221-9/18 
RM schvaluje na rok 2018 jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč Diakonii ČCE – středisko Praha na poskytování 

sociálních služeb rané péče roztocké rodině s postiženým dítětem.   

 

 

13.6.2018 
Kalinová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 6 

222-9/18 RM schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč provoz Linky bezpečí, z.s. 

 
 

13.6.2018 
Kalinová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

223-9/18 
RM schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na zajištění služeb, které poskytuje „Most k domovu“ pro 

roztocké seniory a zdravotně postižené občany pro rok 2018.  

 
13.6.2018 

Kalinová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 
Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

224-9/18 
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu slečně C. H. o další jeden rok.  

 

 

 

13.6.2018 
Kalinová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí zápis z jednání a zdravotní komise ze dne 28. 5. 2018 13.6.2018     

 RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady časopisu Odraz ze dne 4. 6. 2018 13.6.2018     

 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 7. 5. 2018 do 5. 6. 2018 13.6.2018     

 RM bere na vědomí informace místostarosty T. Novotného k situaci ohledně Žalovského potoka.  13.6.2018     

 
RM bere na vědomí výsledky ankety a na základě malého zájmu občanů město nebude žádat o dotaci na pořízení 
kompostérů. 

13.6.2018 
    

225-9/18 
RM doporučuje ZM schválit Náboženské obci Církve Československé Husitské v Roztokách, se dílem Jeronýmova 

515, 252 63 Roztoky dar ve výši 30 000 Kč na provedení repase 22 oken Husova sboru v Roztokách.  

13.6.2018 

Dědičová 30.6.2018 

Hlasování:    pro: Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter,Šlancarová, Štifter (6)  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

226-9/18 
RM schvaluje v návaznosti na Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů změnu Organizačního řádu MÚ 

Roztoky s účinností od 12. 6. 2018. 

13.6.2018 
Drda 14.6.2018   

 RM bere na vědomí informaci místostarosty T. Novotného o hodnocení zpracování kroniky města. 13.6.2018     

227-9/18 
RM souhlasí s udělením záštity Sdružení Roztoč, z.s., se sídlem Čechova 564, 252 63 Roztoky, pro účel konání akce 

Cirkus pod širým nebem ve dnech 30. 7. 2018 - 3. 8.2018 v Roztokách na Levém Hradci.   

 

13.6.2018 
Dědičová Ihned   

228-9/18 
RM souhlasí s pořízením klimatizace do Klubovny seniorů v Havlíčkově ulici a ukládá OSRM prověřit možnost 

rozšíření i do sousedních místností objektu.    

13.6.2018 
Skřivan Ihned   

 
RM bere na vědomí zprávu o nastavených opatřeních k odstranění nedostatků uvedených v protokolu a v inspekční 

zprávě z provedené kontroly MŠ – Spěšného.  

13.6.2018 
    

 RM bere na vědomí informaci radního Kubečky o průběhu jednání.   13.6.2018     

 RM bere na vědomí informaci místostarosty T. Novotného o akci „ 20 let České  rady a mládeže.  13.6.2018     

 RM bere na vědomí informace místostarostky Šlancarové o jednání na SŽDS. 13.6.2018     

 


