
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

382-20/12 

RM upravuje a doplňuje program následovně: 

 za bod 2 původně navrženého programu zařazuje bod „Oznámení o změně příjmení“ a bod „ Stanovení 
cen propagačních předmětů“ 

 materiál k bodu 3 „Obytný soubor Roztoky“ se doplňuje o právní stanovisko advokátní kanceláře Mgr. 
Michala Mazla a Mgr. Filipa Směji ze dne 15.11.2012 „Posouzení možnosti prosazování zájmů Města 

Roztoky při výstavbě bytového komplexu Obytný soubor Roztoky“ 

 materiál k bodu 4 „Plán investic do vodohospodářské infrastruktury“ se doplňuje o Protokol o technickém 
stavu nádrže ze dne 21.12.2009 vypracovaný Střediskem defektoskopiské kontroly, dopis občanů ulic Na 

Valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem ze dne 15.11.2012 a materiál „Vodohospodářská infrastruktura“ 

 materiál „Rozpočet města na rok 2013“ je doplněn o změny, které jsou součástí nové tabulky rozpočtu na 

rok 2013, a o e-mail ředitele ZUŠ pana Šlégla o financování půdní vestavby na ZUŠ ze dne 19.11.2012 

 za bod 5 původně navrženého programu zařazuje bod „Návrh ceny vodného a stočného na rok 2013“, bod 

„Informace o průběhu výběrového řízení v dílčí zakázce Komplexní zajištění a administrace výběru 

provozovatele vodovodního a kanalizačního systému města Roztoky pro roky 2014 – 2023“, do infobloku 
„Průchod mezi ulicemi Levohradecká a Šebkova“ a informace k chodníkům a retardérům ve městě.  

19.11.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, Šefr, Jandík, 
Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

383-20/12 RM schvaluje navržený program s doplněním. 19.11.2012 p. Jakob ihned 

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

Pařízek, Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

384-20/12 RM schvaluje zápis č. 19/2012. 19.11.2012 p. Jakob  ihned 

pro: p. Jakob, Boloňský, Šefr, Pařízek, 

Šlancarová (5) 
proti: 0 

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

 RM bere na vědomí oznámení o změně příjmení ředitelky MŠ Spěšného p. Kellerové. 19.11.2012     

385-20/12 

RM schvaluje prodejní ceny propagačních předmětů: 

Betlém     cena 1 ks –  20,00 - Kč 

Samolepka – Jsem z Roztok   cena 1 ks –  10,00 - Kč 
Tričko pánské    cena 1 ks – 110,00 - Kč 

Nákupní taška s dlouhými uchy                    cena 1 ks –  40,00 - Kč 

Silikonový náramek    cena 1 ks –  25,00 - Kč 
Plastová propiska    cena 1 ks –  10,00 - Kč 

Samolepka Město Roztoky   cena 1 ks –    6,00 - Kč 

Keramický hrnek    cena 1 ks –  45,00 - Kč 
Igelitová taška   cena 1 ks –  15,00 - Kč 

Odznáček    cena 1 ks –  10,00 - Kč 

Popelníček   cena 1 ks –  65,00 - Kč 

19.11.2012 
p. Skalníková, 
Walterová 

20. 11. 2012 

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

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

386-20/12 

RM posoudila projekt pro územní řízení pro výstavbu 6 bytových domů v Nádražní ulici v Roztokách na pozemcích 
č. kat. 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2142/4 a 2146, zpracovaný spol. Art PROJEKT s.r.o. Jihlava (01/2012) pro investora 

akce Nádražní 23 s.r.o., a přijala stanovisko, které bude předáno Stavebnímu úřadu Roztoky jako stanovisko města 

k této věci a které je nedílnou součástí zápisu č. 20/2012 RM. 

19.11.2012 p. Jakob 20. 11. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Šefr, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

387-20/12 

RM bere na vědomí přehled čerpání příjmů a výdajů na vodohospodářskou  

      infrastrukturu v období let 2011 až 2013. 

b)  RM doporučuje ZM při schvalování rozpočtu na rok 2013 preferovat tyto investice 
      do vodohospodářské infrastruktury: 

 vodovodní přípojky v ulicích, kde budeme opravovat silnice (3.450.000Kč) 

 nový vodovodní řad v ulicích Wolkerova, Na Valech (2.140.000 Kč) 

 kanalizace v ulicích Wolkerova, Na Valech, Pod Řivnáčem (8.500.000 Kč, v případě, že nebudou 
vypořádány majetkoprávní vztahy k této investici, bude předloženo rozpočtové opatření k investici této 

částky do opravy vodojemu Žalov) 

 PD na kanalizaci v ulicích Za Cihelnou, Přemyslovská (100.000 Kč)  

 havarijní oprava kalové koncovky v ČOV s tím, že se město pokusí získat dotaci (5.151.000 Kč ve 

19.11.2012 

b)   p. Jakob, 
Boloňský, Šefr, 

Polák  

c)   p. Jakob, 
Boloňský, Šefr, 

Polák  

 

a) 19. 12. 2012 

 
b) 19. 12. 2012 

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

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

vázané rezervě rozpočtu) 

c)   RM doporučuje investovat do opravy vodojemu Žalov v letech 2014 a 2015 

 
RM souhlasí v návrhu výdajové části rozpočtu na rok 2013 se snížením finanční částky § 3639 položka 5169 o 

150.000 Kč (fond rozvoje města). 
19.11.2012 

Návrh nebyl 

přijat. 
 

pro: p. Jandík, Pařízek (2) 
proti: p. Jakob, Novotný, Šlancarová, 

Boloňský (4) 

zdržel se: p. Šefr (1)  
 

 
RM souhlasí v návrhu výdajové části rozpočtu na rok 2013 se snížením finanční částky § 3639 položka 6121 o 

180.000 Kč (altán a prvky pro seniory). 
19.11.2012 

Návrh nebyl 
přijat. 

 

 

pro: p. Jandík, Pařízek (2) 

proti: p. Jakob, Novotný, Šlancarová, 

Boloňský (4) 
zdržel se: p. Šefr (1)  

 

 RM souhlasí v návrhu výdajové části rozpočtu na rok 2013 se snížením finanční částky § 6112 položka 5169 o 10 %. 19.11.2012 
Návrh nebyl 
přijat. 

 

 

pro: p. Jandík (1) 

proti: p. Jakob, Novotný, Šlancarová, 
Boloňský (4) 

zdržel se: p. Šefr, Pařízek (2)  

 

 

388-20/12 
RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2013 ve znění změn projednaných RM, které starosta p. Jakob do 
návrhu zapracuje. 

19.11.2012 p. Jakob 19. 12. 2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Šefr, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: 0 
 

 

389-20/12 
RM doporučuje ZM při schvalování rozpočtu na rok 2013 navýšit použití zůstatku na účtech města pro účel dostavby 

ZŠ ze 40 mil Kč na 50 mil Kč. 
19.11.2012 p. Jakob 19. 12. 2012 

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

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

390-20/12 

a) RM žádá zástupce provozovatele vodovodu a kanalizací, aby osobně zdůvodnil navýšení vodného a stočného 
pro město Roztoky na rok 2013, a to na příštím jednání RM, které se bude konat dne 5. 12. 2012. 

b) RM nedoporučuje projednávat materiál „Návrh ceny vodného a stočného na rok 2013“ na zasedání ZM dne 

21. 11. 2012.  

19.11.2012 
a) p. Boloňský 

 
b) p. Boloňský 

a) 5.12.2012 

 
b) 21.11.2012 

pro: p. Jakob, Šefr, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

391-20/12 

a) RM bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích výběrového řízení v rámci zakázky vyplývající ze 

stávající rámcové smlouvy na komplexní zajištění a administraci výběru provozovatele vodovodního a 

kanalizačního systému města Roztoky. Město neobdrželo žádnou nabídku. 
b) RM ukládá odboru SRMŽP prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 3. 12. 2012, do 11.00 hodin za 

současného zvýšení limitní hodnoty zakázky na 450.000 Kč bez DPH. Dále upravit zadávací podmínky 

tak, aby bylo požadováno pětileté trvání koncesní smlouvy s možností pětileté opce.  

19.11.2012 
b) p. Boloňský. 
Goll 

a) 26.11.2012 

pro: p. Jakob, Boloňský, Šefr, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 

zdržel se: (0) 
 

 

392-20/12 
RM pověřuje vedení města, aby řešilo situaci průchodu mezi ulicemi Levohradecká a Šebkova s majitelem pozemku 

p. Vojtěchovským.  
19.11.2012 

p. Jakob, 

Boloňský 
31. 1. 2013 

pro: p. Jakob, Boloňský, Šefr, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: (0) 

 

393-20/12 RM ukládá MÚ zřídit přechod na křižovatce ulic Přílepská a Přemyslovská směr Levý Hradec. 19.11.2012 p. Polák 31. 1. 2013 

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

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti: 0 
zdržel se: (0) 

 

394-20/12 
RM ukládá odboru SRMŽP a odboru Územní plánování a stavební úřad, aby provedly společné místní šetření na 
křižovatce ulic Na Panenské a Lidická se zaměřením na bezpečnost chodců. 

19.11.2012 p. Polák, Mrňák 31. 12. 2012 

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

Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: (0) 

 

 


