Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Bod programu: Schválení programu jednání
Text přijatého usnesení:

UR-50624/21

Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito
změnami:
- doplňuje se bod č. 37 - Žádost o schválení přesunu
částek v rámci rozpočtu ZŠZB – „na stůl“
- doplňuje se bod č. 38 - Žádost o schválení přesunu
částek v rámci rozpočtu MŠ Přemyslovská - "na stůl"
- stahuje se bod č. 39 - Dohoda o přistoupení ke smlouvě
mezi společnostmi Deloitte Advisory s.r.o. a White Hill
Zahrady Roztoky s.r.o. ohledně vypracování stanoviska
týkajícího se daňových dopadů převodu infrastruktury z 2. 12. 2021
pohledu DPH
- doplňuje se bod č. 40 - Prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 8 v ulici Nádražní 21
- doplňuje se bod č. 41 - Schválení cen vodného a
stočného, předané pitné vody a převzaté vody k čištění na
rok 2022
- doplňuje se bod č. 42 - Smlouva o výpůjčce části
pozemku u sokolovny pro zřízení testovacího místa na
covid-19
- doplňuje se bod č. 43 - Přerušení provozu MŠ v období
vánoc - "na stůl"
- doplňuje se bod č. 44 - Vyhlášení ředitelského volna v
ZŠZB - "na stůl"

IHNED
(2. 12. 2021)

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Bod programu: Kontrola plnění usnesení
UR-50724/21

Text přijatého usnesení:

UR-50824/21

Text přijatého usnesení:

2. 12. 2021

IHNED
(2. 12. 2021)

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

IHNED
(2. 12. 2021)

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

IHNED
(2. 12. 2021)

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

IHNED
(2. 12. 2021)

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Rada mění usnesení UR-406-18/21 (prezentace Studie
proveditelnosti) z termínu 22. 11. 2021 na termín 29. 4.
2022.
Bod programu: Kontrola plnění usnesení

Rada mění usnesení UR-60-3/21 (příprava deskové hry)
z termínu 30. 11. 2021 na termín 30. 9. 2022.
Bod programu: Kontrola plnění usnesení
UR-50924/21

Text přijatého usnesení:
Rada revokuje usnesení UR-278-11/21 (zjednosměrnění
Zahradní ulice).
Bod programu: Kontrola zápisů z jednání RM č. 22 a
23/2021

UR-51024/21

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje zápisy ze svého jednání č. 22 a
23/2021.

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Bod programu: Rozpočet města na rok 2022
UR-51124/21

Text přijatého usnesení:

UR-51224/21

Text přijatého usnesení:

UR-51324/21

UR-51424/21

2. 12. 2021

Markéta
Skálová

15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

Markéta
Skálová

15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

30. 9. 2022

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

31. 12. 2021

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh rozpočtu na rok 2022 s tím, že § 4341
Sociální pomoc bude navýšen o 40 000 Kč.
Bod programu: Střednědobý výhled na roky 2023-2024

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený rozpočtový výhled na roky 2022-2023 s tím,
že bude upravena výše částky splátky úvěru.
Bod programu: Harmonogram jednání RM v roce 2022
Text přijatého usnesení:
RM schvaluje harmonogram svých jednání pro rok 2022.
RM bude jednat 17. 1. 2022, 14. 2. 2022, 14. 3. 2022, 11.
4. 2022, 16. 5. 2022, 13. 6. 2022, 18. 7. 2022, 17. 8. 2022
a 12. 9. 2022 zpravidla od 16:30.
Bod programu: Dohoda o uznání a splacení dluhu

2. 12. 2021 Jan Jakob

2. 12. 2021
Text přijatého usnesení:

Jana
Peroutková

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Rada města Roztoky souhlasí s uzavřením Dohody o
uznání a splacení dluhu s panem K. P., trvale bytem
XXXXXXXXX, 466 01 Jablonec nad Nisou, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Bod programu: Dohoda o ukončení platnosti smlouvy
UR-51524/21

UR-51624/21

UR-51724/21

Text přijatého usnesení:
Rada města souhlasí s Dohodou o ukončení platnosti
smlouvy o nájmu bytu č. 17 v bytovém Domě
s pečovatelskou službou v Roztokách, uzavřené dne 28.
2. 2013 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Bod programu: Dotační a grantová podpora na I.
pololetí 2022 - zápis KuKo

2. 12. 2021

Jana
Peroutková

31. 12. 2021

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Text přijatého usnesení:
RM schvaluje dotační podporu na rok 2022 a grantovou
podporu na I. pololetí 2022 pro jednotlivé spolky dle
přiložené tabulky v částkách do 50 000 Kč a ukládá
OVSV uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Bod programu: Žádosti o navýšení grantové podpory
2021 (na stůl)
Text přijatého usnesení:

2. 12. 2021 Věra Dědičová 6. 12. 2021

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

2. 12. 2021 Věra Dědičová 6. 12. 2021

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

1. RM doporučuje ZM navýšení dotační podpory na rok
2021 pro spolek ROZTOČ o 30 000Kč.
2. RM schvaluje navýšení grantové podpory paní Laube
na akci Design Lock Advent 2021 o 10 000 Kč a ukládá
uzavřít OVSV příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Bod programu: Navýšení ceny za prodej dříví.
UR-51824/21

Text přijatého usnesení:

2. 12. 2021 Pavel Flener

6. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

31. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Rada města souhlasí, aby byla navýšena cena za prodej
dříví formou samovýroby na částku 200,- Kč za bpm.
Bod programu: Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
8 v ulici Nádražní 21
UR-51924/21

UR-52024/21

Text přijatého usnesení:
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
s panem L. P. na byt č. 8 v bytovém domě Nádražní 21,
Roztoky, a to na dobu 1 roku s platností od 1. 12. 2021.
Bod programu: Dohoda o ukončení platnosti dohody o
užívání služebního vozidla
Text přijatého usnesení:

2. 12. 2021

Jana
Peroutková

2. 12. 2021 Jaroslav Drda 1. 12. 2021

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Rada města souhlasí se zněním Dohody o ukončení
platnosti dohody o poskytnutí a užívání služebního
vozidla ze dne 1. 4. 2021 a pověřuje místostarostu
Tomáše Novotného, aby ji za město podepsal.
Bod programu: Výpůjčka pozemku parc. č. 2567 v k.ú.
Roztoky u Prahy
Text přijatého usnesení:

UR-52124/21

1. Rada města souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č.
2567 v k.ú. Roztoky u Prahy (v ulici Na Vyhlídce) o
výměře 3609 m² zapsaného na LV č. 10001 vedený u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ za účelem zřízení a provozování
komunitní zahrady na dobu neurčitou s tříměsíční
2. 12. 2021 Petr Skřivan
výpovědní lhůtou a s následujícími podmínkami:
pozemek bude ze strany vypůjčitele na jeho náklady
pravidelně udržován; pozemek bude přístupný široké
veřejnosti a nebude oplocen; na pozemku bude možné
vybudovat pouze jednoduchý přístřešek či pergolu, jiné
stavby nebudou povoleny; vypůjčitel ponese plnou
zodpovědnost za provoz komunitní zahrady; a uzavřením
smlouvy o výpůjčce s paní Z. S., dat. narození: XXXX.,
trvale bytem XXXXXX, 252 63 Roztoky.

31. 1. 2022

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

2. Rada města pověřuje OSRM přípravou smlouvy o
výpůjčce a starostu města jejím podpisem.
Bod programu: Záměr uzavření dodatků k pachtovním
smlouvám č. 730020 a 730021
Text přijatého usnesení:

UR-52224/21

UR-52324/21

Rada města souhlasí se záměrem uzavření dodatku k
pachtovní smlouvě č. 730020 uzavřené dne 11.7.2016,
kterým se zvětší výměra propachtované částí pozemku
parc. č. 1350/1 v k.ú. Roztoky u Prahy (pozemek v ulici
Masarykova) zapsaného na LV č. 10001 vedeného u
2. 12. 2021 Petr Skřivan
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ, stanovená v této smlouvě, o 6 m²
a rovněž se záměrem uzavření dodatku k pachtovní
smlouvě č. 730021 uzavřené dne 18.7.2016, kterým se
zmenší výměra propachtované částí pozemku parc. č.
1350/1 v k.ú. Roztoky u Prahy (pozemek v ulici
Masarykova) zapsaného na LV č. 10001 vedeného u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ, stanovená v této smlouvě, o 6 m²
a pověřuje OSRM zveřejněním záměrů na úřední desce.
Bod programu: Využití části pozemku parc. č. 3766/1 v
k.ú. Žalov
2. 12. 2021 Petr Skřivan
Text přijatého usnesení:

31. 1. 2022

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

31. 3. 2022

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Rada města odkládá projednání bodu "Využití části
pozemku parc. č. 3766/1 v k.ú. Žalov" a žádá paní K, aby
doložila potvrzení registrace nové osady u ČZS do konce
února roku 2022.
Bod programu: Schválení zadávacích podmínek VZ
"Pořízení Regulačního plánu Solníky" - na stůl
Text přijatého usnesení:

UR-52424/21

1. Rada města schvaluje zadávací podmínky zakázky
malého rozsahu na služby s názvem „Výběr zhotovitele
regulačního plánu Solníky v Roztokách u Prahy“,
s limitní cenou 400.000,- Kč bez DPH. Rada města
schvaluje návrh smlouvy o dílo jako součást zadávací
dokumentace v předloženém znění.
2. 12. 2021 Ivan Goll
2. Rada města pověřuje OSRM kompletní administrací
této veřejné zakázky v plánovaných termínech.
3. Rada města schvaluje komisi pro otevírání a
hodnocení nabídek v tomto složení: členové – M.
Hadraba, R. Boček, I. Goll; náhradníci – Z. Richter, H.
Záhorská P. Skřivan.

6. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Bod programu: Schválení nabídky na pasportizaci
veřejného osvětlení a schválení nabídky na administraci
dotace v rámci programu EFEKT - na stůl
Text přijatého usnesení:
UR-52524/21

UR-52624/21

1. Rada města souhlasí s nabídkou fy AŽD Praha s.r.o.
2. 12. 2021 Petr Skřivan
na pasportizaci veřejného osvětlení v předloženém znění
a pověřuje OSRM zadáním dle směrnice 3/2020.

15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. Rada města souhlasí s nabídkou fy Beringia s.r.o. na
zpracování energetického posudku, administraci dotace
v rámci programu Efekt v předloženém znění a pověřuje
OSRM zadáním dle směrnice 3/2020.
Bod programu: Souhlas s podáním žádosti o dotaci v
rámci programu 117D8220 – PODPORA OBCÍ S 3001 –
10 000 OBYVATELI DOTAČNÍ TITUL (DT)
117d8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury na stůl
Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci
programu 117D8220 – PODPORA OBCÍ S 3001 – 10
000 OBYVATELI DOTAČNÍ TITUL (DT) 117d8220B
– „Sportoviště s nafukovací halou“ v lokalitě Cihelna.

2. 12. 2021 Petr Skřivan

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Bod programu: Schválení nabídky na administraci
dotace v rámci programu 117D8220 – PODPORA OBCÍ
S 3001 – 10 000 OBYVATELI DOTAČNÍ TITUL (DT)
117d8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury na stůl
UR-52724/21

Text přijatého usnesení:
2. 12. 2021 Petr Skřivan

15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Rada města projednala návrh na jmenování členů školské 2. 12. 2021 Jana Burešová 15. 12. 2021
rady za zřizovatele a jmenuje do Školské rady při
Základní škole Zdenky Braunerové Roztoky,
příspěvkové organizace na období od 1.1.2022 do
31.12.2024 paní Vladimíru Drdovou, pana Jaromíra
Berana a paní Ivu Ježkovou.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

1. Rada města schvaluje smlouvu se společnosti Sofis
Grant na administraci dotace 117D8220 – PODPORA
OBCÍ S 3001 – 10 000 OBYVATELI DOTAČNÍ TITUL
(DT) 117d8220B – „Sportoviště s nafukovací halou“
v lokalitě Cihelna
2.Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy
Bod programu: Jmenování členů školské rady při ZŠZB
za zřizovatele
Text přijatého usnesení:

UR-52824/21

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Bod programu: Jmenování členů školské rady při ZŠZB
za zřizovatele
UR-52924/21

UR-53024/21

UR-53124/21

Text přijatého usnesení:
Rada města pověřuje oddělení školství přípravou
jmenovacích dekretů členů školské rady za zřizovatele,
starostu města podpisem těchto jmenovacích dekretů a
dále ukládá informovat ZŠ o jmenování uvedených
zástupců a předání jmenovacích dekretů.
Bod programu: Schválení odměn ředitelům školských
zařízení: 2. pololetí 2021

2. 12. 2021 Jana Burešová 15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021 Jana Burešová 15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje vyplacení odměn paní ředitelce
MŠ Havlíčkova, paní ředitelce MŠ Přemyslovská, paní
ředitelce MŠ Spěšného, paní ředitelce ZŠ Roztoky a panu
řediteli ZUŠ Roztoky, a to za 2. pololetí 2021 dle
neveřejné přílohy.
Bod programu: Odvod z fondu investic ZŠZB
Text přijatého usnesení:
Rada města ukládá příspěvkové organizaci Základní
škole Zdenky Braunerové Roztoky odvést v roce 2021

2. 12. 2021

Olga
Janoušková

31. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

část investičního fondu ve výši 3 500 000,- Kč do
rozpočtu (na účet) zřizovatele.
Bod programu: Souhlas zřizovatele s poskytnutím
nadačního příspěvku O2 pro ZŠZB
UR-53224/21

UR-53324/21

UR-53424/21

Text přijatého usnesení:
Rada města uděluje příspěvkové organizaci Základní
škole Zdenky Braunerové Roztoky souhlas zřizovatele
k přijetí nadačního příspěvku ve výši 89 800,- Kč a
zapojení do programu 02 Chytrá škola ve školním roce
2021/2022.
Bod programu: Žádost ZŠZB o souhlas s výběrovým
řízením na pořízení automobilu – operativní leasing

2. 12. 2021

Olga
Janoušková

31. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

Olga
Janoušková

31. 8. 2022

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

Markéta
Skálová

6. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní
škole Zdenky Braunerové Roztoky přípravu a realizaci
výběrového řízení na pořízení automobilu
s financováním cestou operativního leasingu.
Bod programu: Informace o aktualizaci nájemní
smlouvy se ZŠZB
Text přijatého usnesení:

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Rada města bere na vědomí návrh nového úplného znění
smlouvy o nájmu pozemků a ukládá odboru financí
připravit podklad pro výpočet výše nájmu, který je
přílohou č. 2 smlouvy, včetně stanovení této výše.
Bod programu: Informace o aktualizaci nájemní
smlouvy se ZŠZB
UR-53524/21

Text přijatého usnesení:

2. 12. 2021 Jana Burešová 15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021 Věra Dědičová 6. 12. 2021

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021 Věra Dědičová 6. 12. 2021

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit úplné
znění o nájmu pozemků se Základní školou Zdenky
Braunerové Roztoky.
Bod programu: Návrh OZV o požívání alkoholických
nápojů
UR-53624/21

UR-53724/21

Text přijatého usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku o požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství.
Bod programu: Grantová podpora pro sportovní spolky
na II. pol 2021
Text přijatého usnesení:

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Rada města schvaluje grantovou podporu na II. pololetí
2021 pro sportovní spolky takto: SPORTÝNA Pohybové kroužky pro děti ve výši 5.000 Kč, SPCCH Pohybové aktivity seniorů ve výši 5.000 Kč. Žádost
spolku SPORTÝNA - Příměstské sportovní tábory
nebude pro nedostatek finančních prostředků
alokovaných na tyto granty podpořen. RM ukládá OVSV
uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Bod programu: Zápis z jednání sociální a zdravotní
komise dne 23.11.2021
UR-53824/21

UR-53924/21

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu
města panu F. V. v celkové výši 4 082 Kč na úhradu
školného a stravného za období prosinec 2021 a leden
2022 v MŠ Havlíčkova pro dceru L. Částka bude zaslána
přímo na účet MŠ Havlíčkova.
Bod programu: Zápis z jednání sociální a zdravotní
komise dne 23.11.2021
Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu
města paní M. B. ve výši 4 136 Kč na úhradu dluhu za
stravné a na obědy do konce 1. pol. školního roku

2. 12. 2021

Kateřina
Lukášová

10. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

Kateřina
Lukášová

10. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

2021/2022 a 3 000 Kč na úhradu školného v družině na
období školního roku 2021/2022 pro dceru L. J. Částky
budou zaslány přímo na účet školní jídelny a účet školní
družiny.
Bod programu: Zápis z jednání sociální a zdravotní
komise dne 23.11.2021
UR-54024/21

Text přijatého usnesení:

2. 12. 2021

Kateřina
Lukášová

10. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

Kateřina
Lukášová

10. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

Kateřina
Lukášová

10. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Rada města schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu
města na činnost společnosti Dementia I.O.V., z.ú. ve
výši 15 000 Kč.
Bod programu: Zápis z jednání sociální a zdravotní
komise dne 23.11.2021
UR-54124/21

UR-54224/21

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu
města na činnost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. ve
výši 5 000 Kč.
Bod programu: Zápis z jednání sociální a zdravotní
komise dne 23.11.2021
Text přijatého usnesení:

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Rada města schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu
města na činnost společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 5
000 Kč.
Bod programu: Návrhy dodatků a cenových příloh pro
rok 2022 ke smlouvám na svoz nebezpečných odpadů,
bioodpadů a komunálních odpadů.
UR-54324/21

Text přijatého usnesení:

2. 12. 2021 Pavel Flener

30. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

IHNED
(2. 12. 2021)

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021 Jaroslav Drda 15. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Rada města souhlasí s podepsáním dodatku č.2 ke
Smlouvě o poskytování služeb, cenové přílohy pro rok
2022 na svoz bioodpadu a cenové přílohy na svoz
směsného komunálního odpadu.
Bod programu: Harmonogram mobilních sběrů
komunálních odpadů v roce 2022
UR-54424/21

UR-54524/21

Text přijatého usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem harmonogramu
mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2022.
Bod programu: Harmonogram výroby časopisu Odraz v
roce 2022
Text přijatého usnesení:

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Rada města schvaluje předložený harmonogram výroby
časopisu Odraz v roce 2022.
Bod programu: Žádost o schválení přesunu částek v
rámci rozpočtu ZŠZB – „na stůl“
UR-54624/21

UR-54724/21

UR-54824/21

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje přesun finančních prostředků
v rámci rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy
Zdenky Braunerové Roztoky pro rok 2021 dle
předložené tabulky.
Bod programu: Žádost o schválení přesunu částek v
rámci rozpočtu MŠ Přemyslovská - "na stůl"

Olga
Janoušková

31. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021 Jana Burešová 31. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021 Petr Skřivan

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje přesun finančních prostředků ve
výši 80 000 Kč v rámci rozpočtu Mateřské školy
Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha-západ,
příspěvkové organizace, z položky opravy (účet 511) do
položky ostatní služby (účet 518).
Bod programu: Schválení cen vodného a stočného,
předané pitné vody a převzaté vody k čištění na rok 2022
Text přijatého usnesení:

31. 12. 2021

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

1.Rada města bere na vědomí podklady provozovatele
vodohospodářské infrastruktury města Roztoky pro
kalkulaci cen vodného, stočného, předané pitné vody a
převzaté vody k čištění pro rok 2022 a souhlasí
s obsahem a formou předložené kalkulace.
2. Rada města ukládá OSRM připravit na prosincové
zasedání zastupitelstva města materiál pro schválení
těchto cen (cena bez DPH v Kč za m3: vodné 39,58 Kč
(43,54 Kč včetně DPH), stočné 32,58 Kč (35,84 Kč
včetně DPH), předaná pitná voda 20,79 Kč (22,87 Kč
včetně DPH), převzatá odpadní voda k čištění 21,29 Kč
(23,42 Kč včetně DPH)).
Bod programu: Schválení cen vodného a stočného,
předané pitné vody a převzaté vody k čištění na rok 2022
Text přijatého usnesení:
UR-54924/21

1. Rada města bere na vědomí podklady provozovatele
vodohospodářské infrastruktury města Roztoky
2. 12. 2021 Petr Skřivan
stanovující předpokládané výše pachtovného a výše
obnovujících oprav pro rok 2022 a souhlasí s obsahem a
formou předložené kalkulace.
2. Rada města ukládá OSRM připravit na prosincové
zasedání zastupitelstva města materiál pro schválení výše

31. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

pachtovného a obnovujících oprav pro rok 2022 v
souladu s předloženou kalkulací.
Bod programu: Schválení cen vodného a stočného,
předané pitné vody a převzaté vody k čištění na rok 2022
Text přijatého usnesení:
UR-55024/21

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města 2. 12. 2021 Petr Skřivan
schválit změnu dodatků č. 2 (příloha soutěžní formulář
kalkulace 2022 a 3 (Výměr kalkulačního zisku dle
výměru MF VODA 2022) koncesní smlouvy se SčVK
tak, jak je navrhl mandatář města VRV a.s. na základě
změny platných předpisů.
Bod programu: Smlouva o výpůjčce části pozemku u
sokolovny pro zřízení testovacího místa na covid-19

31. 12. 2021

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Text přijatého usnesení:
UR-55124/21

UR-55224/21

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku 2. 12. 2021 Jaroslav Drda 6. 12. 2021
parc. č. 1526/2 v k. ú. Roztoky u Prahy společnosti Váš
praktik s.r.o. se sídlem Horní Studenec 105, 582 64
Ždírec nad Doubravou, IČO: 08299889 na dobu určitou
od 6. 12. 2021 do 4. 1. 2022 za účelem zřízení
testovacího místa na covid-19 pro občany města.
Bod programu: Smlouva o výpůjčce části pozemku u
sokolovny pro zřízení testovacího místa na covid-19

2. 12. 2021 Jaroslav Drda 6. 12. 2021

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Číslo
usnesení

Text usnesení

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

Hlasování

Text přijatého usnesení:
Rada města schvaluje záměr výpůjčky části pozemku
parc. č. 1526/2 v k. ú. Roztoky u Prahy na dobu
neurčitou od 4. 1. 2022 za účelem zřízení testovacího
místa na covid-19 pro občany města.
Bod programu: Přerušení provozu MŠ v období Vánoc
- "na stůl"
UR-55324/21

UR-55424/21

Text přijatého usnesení:
Rada města projednala žádost a souhlasí s přerušením
provozu mateřských škol zřízených Městem Roztoky v
období Vánoc, tj. od 27.12.2021 do 2.1.2022, v souladu s
§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Bod programu: Vyhlášení ředitelského volna v ZŠZB "na stůl"
Text přijatého usnesení:
Rada města souhlasí s vyhlášením ředitelského volna v
ZŠZB v termínu od 20.-22.12.2021, tj. 3 vyučovací dny.

2. 12. 2021 Jana Burešová 27. 12. 2021

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2. 12. 2021 Jana Burešová 27. 12. 2021

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

