
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

274-12/18 

URM č. 274-12/18: 
RM schvaluje navržený program s tímto doplněním: 

- Přikládají se materiály k bodům č. 13, 14,18, 19, 20, 21 a 25 navrženého programu 

- Přikládá se nový materiál k bodu č.12   
- Ruší se body 15, 16, a 17                    

 

Doplňují se body: 
  

A) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů – silnice II-242III-2421 a III-2422 

B) Informace o vývoji VZ“ zbudování nového vodovodního řadu a přípojek v horním Žalově, v katastru obce 

Roztoky u Prahy  

C) Posílení linky 340 

 

Do informačního bloku se zařazují: 
- informace o rekonstrukci vlakového nádraží 

- informace o akci „Kameny zmizelých“ 

- informace o probíhající rekonstrukci MÚ 
informace o stavu prací rekonstrukci vily v Tichém údolí 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

15.8.2018 Jakob Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, (6)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

275-12/18 RM schvaluje zápis č. 11/2018 z jednání RM. 

 

 

15.8.2018 
Drda Ihned 

Hlasování: pro: Chržová, Jakob, Kubečka, 

Novotný, Richter, Šlancarová, (6)  

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 RM bere stav plnění usnesení na vědomí. 15.8.2018 Drda Ihned   

276-12/18 RM bere na vědomí žádost paní M. a ukládá tajemníkovi MÚ stížnost vyřídit.   

 

15.8.2018 
Drda 31.8.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

277-12/18 

a) RM revokuje URM č. 255-11/2018 ze dne 18.7.2018. 
  

b) RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace VZ na zbudování vstupního schodiště k MŠ Jungmannova 

34 a souhlasí s vypovězením realizační smlouvy se současným zhotovitelem, R Zámečnictví s.r.o., Dubská 239, 
272 03 Kladno, IČO: 272 26 212. 

  

c) RM pověřuje starostu města gescí nad rychlým výběrovým řízením náhradního zhotovitele, který by byl 
schopen, požadovaný termín dodržet. Zadávací podmínky a rámcový návrh realizační smlouvy, který je součástí 

zadávací dokumentace, zůstávají ve znění schváleném radou města 15. 3. 2017. O výsledku podá OSRM zprávu 

RM na jejím srpnovém zasedání.  

 
 

 

 
 

 

15.8.2018 

 

 
Drda 

 

 
Ihned 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 
Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

278-12/18 
a) RM bere na vědomí informaci o týdenním svozu jednotlivých míst pro sběr tříděného odpadu. 
 

b) RM ukládá místostarostovi T. Novotnému, aby projednal s ředitelem TS vývoz kontejnerů 4x týdně. 

 

15.8.2018 
Novotný Ihned 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

279-12/18 
RM souhlasí se změnou termínu využití přiděleného grantu ve výši 7.000 Kč v říjnu 2018, původně schváleného 

pro sdružení Roztoč na 1. pololetí 2018.  

 

15.8.2018 
Dědičová 30.8.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

280-12/18 

a) 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. 

b) RM ukládá MÚ využít smlouvu v případech, kdy dlužná částka převyšuje 50 tis. Kč 

c) RM ukládá tajemníkovi MÚ předložit k projednání RM daný případ před předáním exekutorovi.   

 

 
 

15.8.2018 

Drda 31.8.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

281-12/18 a) RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 2739/1 v k.ú. Žalov o výměře 35 m² (v GP č. 1116-    pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný,  



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

7/2014 označené novým parc. č. 2739/36) a pronájmu 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 záměrem pronájmu 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. 

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

 
 

 

 
15.8.2018 

 
 

 

 
Skřivan 

30.9.2018 Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

282-12/18 

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

pozemků parc. č. 2547/35 o výměře 11 m², 2547/34 o výměře 28 m², 2547/38 o výměře 17 m², 2547/42 o výměře 

10 m², 2547/39 o výměře 16 m², 2547/36 o výměře 16 m², 2547/37 o výměře 15 m², 2547/40 o výměře 18 m², 

2547/41 o výměře 15 m², 2547/57 o výměře 23 m² a 2547/61 o výměře 20 m², vše v k.ú. Roztoky u Prahy 

zapsaných na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-

západ, za účelem provozování zahrádkářské činnosti, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou a za cenu 7 

Kč/m²/rok. RM pověřuje OSRM přípravou pachtovní smlouvy a starostu města jejím uzavřením s ZO ČZS 

Roztoky u Prahy. 

b) RM souhlasí s propachtováním 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, za cenu 7 Kč/m²/rok a s tím, že 

smlouvu lze vypovědět nejpozději do konce prvního čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém má pacht skončit 

výpovědí a pacht skončí vždy ke konci kalendářního roku, ve kterém byla výpověď učiněna. RM pověřuje OSRM 

přípravou pachtovní smlouvy a starostu města jejím uzavřením s ZO ČZS Roztoky II Žalov. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

15.8.2018 

 

 
 

Skřivan 

 

 
 

30.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

283-12/18 
RM bere na vědomí informaci o kontrole využívání městských pozemků a dalším postupu ve věci využívání 

městských pozemků třetími osobami bez právních titulů. 

 
15.8.2018     

284-12/18 

a)  RM odkládá projednání bodu s názvem „Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc. č. 882 
v k.ú. Roztoky u Prahy“ z důvodu jiného záměru na tomto pozemku. 

 

b) RM pověřuje místostarostku Šlancarovou předložením bližších informací o tomto záměru na zářijové jednání 
RM. 

 
 

15.8.2018 Skřivan 30.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 
Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 
 

 

285-12/18 

a) RM bere na vědomí průběh VZ na opravu společných prostor a venkovních ploch BD Nádražní 21 a 22 a 

schvaluje závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 10. 8. 2018. RM potvrzuje výběr 
nabídky firmy Amika First s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČO: 242 19 169 s celkovou nabídkovou 

cenou 1.113.208,85 Kč bez DPH k realizaci. 

  
b) RM schvaluje SoD v předloženém znění a ukládá OSRM oznámit výsledek zadávacího řízení předepsaným 

způsobem a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo s výše uvedeným vítězem soutěže 

v zákonné lhůtě.  

 

 
 

15.8.2018 
Goll 17.8.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

286-12/18 

a) RM bere na vědomí průběh VZ na přístavbu objektu školní jídelny ZŠ Roztoky a schvaluje závěry komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 8. 8. 2018. RM potvrzuje výběr nabídky firmy PRADAST spol. s r.o., 

Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 608 26 053 s celkovou nabídkovou cenou 

9.968.868,- Kč bez DPH k realizaci.  
b) RM schvaluje SoD v předloženém znění a ukládá OSRM oznámit výsledek zadávacího řízení předepsaným 

způsobem a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo s výše uvedeným vítězem soutěže 

v zákonné lhůtě.  

 
 

 

15.8.2018 
 

Goll 
17.8.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

 
287-12/18 

 

 

a) RM schvaluje vícepráce v celkové výši 206 066 Kč bez DPH 

b) RM pověřuje OSRM přípravou příslušného ZL 

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

 

 

15.8.2018 
 

 
 

Skřivan 

 

 
 

Ihned 

 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 
Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

 
288-12/18 

a) RM schvaluje vícepráce v celkové výši 261 273,- Kč bez DPH 

b) RM pověřuje OSRM přípravou příslušného ZL 

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

 
 

15.8.2018 

 
 

Skřivan 

 
 

 

 
 

Ihned 

 
pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

289-12/18 

 

RM bere na vědomí informaci o důsledcích vodovodní havárie v prostorách tělocvičny. Z časových důvodů 
uděluje RM výjimku dle čl. I., bodu 15 VS 4/2017 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu pro výběr zhotovitele rekonstrukce podlah v těchto prostorách. Zakázka tak může být zadána vybrané 

firmě přímo. RM ukládá OSRM zajistit do konce letních prázdnin, ve spolupráci se ZŠ, obnovu plné 
provozuschopnosti tělocvičny ZŠ Žalov. 

 

 
 

15.8.2018 
Goll 17.8.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 
Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

290-12/18 

Na základě stanoviska odboru územního plánování MÚ Černošice a předložené hmotové studie a vizualizace 

stavby rodinného domu RM revokuje své usnesení č. 126-5/17 ve znění usnesení č. 176-7/17 a 168-7/18 a souhlasí 

se záměrem výstavby rodinného domu na parc.č. 1978/2, k.ú. Roztoky.  

 

15.8.2018 
Skřivan 12.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Richter, 

Šlancarová, (5) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

291-12/18 

a) RM odkládá projednání záměru výstavby rodinného domu na parc.č. 2361, k.ú. Roztoky u Prahy dle studie 
společnosti Creative Atelier s.r.o. zpracované v únoru 2018. 

  

b) RM žádá vyřešit vyčlenění samostatného pozemku pro altán, tak aby tato doplňková stavba tvořila provozní 
celek s jednou z vil, a napojení novostavby na plánovanou splaškovou kanalizaci v ul. Bělina. 

 

c) RM žádá o doložení souladu zřízení vodní plochy s regulačním plánem.  
 

 
 

 

15.8.2018 
Hadraba 12.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

292-12/18 
RM souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 134, ul. Svojsíkovy sady dle projektové dokumentace 

společnosti Harta Projekt zpracované v červnu 2018 

 

15.8.2018 
Skřivan 12.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

293-12/18 
RM souhlasí s rozdělením pozemku parc.č. 2566, k.ú. Roztoky u Prahy dle geometrického plánu č. 2334-9/2018 
zhotoveného společností GeoNet v červnu 2018 

 

15.8.2018 
Skřivan 12.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

294-12/18 

RM nesouhlasí s realizací záměru nové administrativní budovy POHL dle dokumentace DUR+DSP z března 2018, 

neboť navrhovaná stavba neodpovídá požadavkům usnesení RM č. 259-11/18, konkrétně nebyla snížena výška 

světlíku a objekty technologických zařízení na střeše neúměrně navyšují celkovou výšku objektu. 

 

15.8.2018 
Skřivan 12.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

295-12/18 
RM žádá stavební komisi o ověření realizace stavby na pozemku 2325/2 k.ú. Roztoky, zda probíhá v souladu se 

stavebním povolením. 

 
 

15.8.2018 
Hadraba 12.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 
Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí zápis z 5 jednání komise stavební. 15.8.2018     

 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 11.7.2018 do 5.8.2018 15.8.2018     

296-12/18 
RM doporučuje ZM schválit navýšení rozpočtu MŠ Spěšného z důvodu navýšení kapacity o 200 000 Kč a ukládá 
MÚ předložit příslušný materiál včetně rozpočtového opatření. 

 

 
15.8.2018 

Vonková, 
Rosincová 

29.8.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí zápis o hlasování per rollam k Odrazu č. 7-8/2018 a 9/2018 15.8.2018     

297-12/18 

a) RM bere na vědomí postup na sanaci opěrné zdi žalovského potoka a souhlasí s provedením sanace částečnou 

betonáží s použitím pohledových kamenů a souhlasí s rozpočtem ve výši 450 000 Kč, práce bude zadána do 

15.9.2018. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 
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Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

b) RM ukládá OSRM zabezpečit realizaci stavby v předloženém rozsahu v souladu s vnitřními předpisy o 

zadávání VZ. 

 

c) RM ukládá MÚ připravit příslušné rozpočtové opatření. 

 

 
 

15.8.2018 

 
 

Skřivan 

 
 

31.10.2018 

 
pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

298-12/18 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných dodavatelů pro akci „II/242, III/2421, 

III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

15.8.2018 
Skřivan 31.8.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

299-12/18 

RM bere na vědomí vývoj VZ na zbudování nového vodovodního řadu a přípojek v horním Žalově a souhlasí se 

zrušením zadávacího řízení z důvodů nemožnosti uzavřít realizační smlouvu s jediným účastníkem. Tento účastník 
odepřel zadavateli součinnost při uzavření této smlouvy. RM ukládá OSRM prověřit ve spolupráci s projekčním 

týmem původní stavební rozpočet a realizační termíny s ohledem na současné poměry stavební krize ve státě. 

OSRM na základě těchto poznatků případně upraví zadávací podmínky zakázky a předloží je ke schválení zářijové 
radě města. 

 

 
 

15.8.2018 

 

Goll 
12.9. 2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 
Richter, Šlancarová, (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

300-12/18 

a) RM souhlasí s úpravami jízdních řádů autobusové linky č. 340 dle předloženého návrhu, která spočívá v přidání 

dvou spojů v ranní špičce směrem do Prahy, přidání dvou spojů v odpoledních špičkách směrem do Roztok a 
posílení spojů o nedělích a svátcích na úroveň sobotního jízdního řádu. 

 

b) RM souhlasí s kalkulací zvýšených měsíčních nákladů. 
 

c) RM ukládá starostovi, aby zajistil změnu jízdních řádů od 1. 9. 2018. 

 

 
 

 

15.8.2018 

 
Jakob 

 
1.9.2018 

pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Richter, Šlancarová, (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí informace M. Šlancarové a T. Novotného o průběhu jednání se SŽDC ve věci rekonstrukce 

vlakového nádraží. 

15.8.2018 
    

 RM bere na vědomí informace T. Novotného o akci „Kameny zmizelých“, která proběhne dne 16.8.2018. 15.8.2018     

 RM bere na vědomí informace T. Novotného stavu rekonstrukce části MÚ. 15.8.2018     

 
RM bere na vědomí informace T. Novotného o průběhu prací při rekonstrukci vily č. 125 v Tiché údolí a Levém 

Hradci (Kolumbárium).  

 

15.8.2018 
    

 


