
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

148-6/17 

RM doplňuje a mění program jednání takto: 

Za bod 6 se zařazují body nové body 

 Informace o úpravě projektu nové školy 

 Různé 

RM schvaluje navržený program s předloženými změnami a doplněním. 

18. 4. 2017 J. Jakob ihned 

pro: Jakob, Šlancarová, Kubečka, Richter, 

Štifter (5) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

149-6/17 

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k prostorám sloužícím k podnikání č. 103 v budově Havlíčkova 

713, Roztoky, která je součástí nemovité věci – pozemku parc. č. 1291/1, vše zapsáno na LV 10001, vedeném 

KÚ pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ, katastrální území Roztoky u Prahy, obec 

Roztoky, s MUDr. Kateřinou Malou, Pediatrie Roztoky s.r.o., Evropská 530/26, Praha 6,  na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 700 Kč/m2/rok + zálohy na služby, s platností od 1. 6. 2017. Prostory 

budou užívány jako pediatrická ordinace pro výkon činnosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 

18. 4. 2017 P. Skřivan ihned 

pro: Jakob, Šlancarová, Kubečka, Novotný, 

Richter, Štifter (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí informaci o stavu kanalizace v Nádražní ulici. 18. 4. 2017     

 
RM bere na vědomí informaci tajemníka o možnosti zajištění poptávkového řízení na administrátora VŘ na 

rekonstrukci ČOV Roztoky podle doporučení AK Mazel & Směja. 
18. 4. 2017     

 
RM bere na vědomí nabídku VPÚ Deco Praha a. s. na zpracování ověřovací studie projektu parkování u 

nádraží Roztoky u Prahy. 
18. 4. 2017     

150-6/17 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 spočívající v přesunu částky 510 000 Kč v rámci § 2212 z pol. 

6121 do pol. 5171. 

 

18. 4. 2017 D. Walterová 31. 5. 2017 

pro: Jakob, Šlancarová, Kubečka, Novotný, 

Richter, Štifter (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí informaci pana starosty o úpravách projektu nové školní budovy na základě požadavků 

pracovní skupiny zřízené zastupitelstvem města. 
18. 4. 2017     

151-6/17 

a) RM revokuje URM č. 109-5/17 

b) RM bere na vědomí aktualizaci projektových karet, které jsou součástí Strategického plánu města Roztoky 

na období 2015 až 2025 a ukládá místostarostce Marii Šlancarové na příštím jednání RM navrhnout délku 

periodicity aktualizace projektových karet a navrhnout způsob sumarizace dopadů na budoucí rozpočty 

města. 

18. 4. 2017 M. Šlancarová 17. 5. 2017 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
 


