
Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 1 

21-2/11 RM schvaluje zápis č. 1/2011 z jednání rady města dne 12.1.2011. 

24.1.2011 

Jakob ihned 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šefr) 
 

 RM bere na vědomí plnění usnesení. 24.1.2011     

 

RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2010. 

RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 5.1.2011 do 19.1.2011. 
 

RM poţaduje, aby úředníci zjistili na Městském úřadě Černošice kolik pokut, na místě nezaplacených, vydaných za přestupky 

v dopravě v Roztokách naší městskou policií bylo skutečně přestupcům uloţeno a kolik z nich bylo skutečně zaplaceno. 

24.1.2011 

Makajev RM 16.2.   

22-2/11 

RM schvaluje zapracovat do návrhu rozpočtu před jeho zveřejněním na úřední desce:  
- ve výdajové části v § 3113 základní školy navýšit poloţku 5331 o 41 tis. Kč (plnění URM 223-22/2010 + odvody); zároveň 

sníţit navrţenou částku v § 5901 nespecifikované rezervy o 41 tis. Kč 

- ve výdajové části v § 3111 předškolní zařízení vytvořit poloţku 5154 elektřina ve výši  150 tis. Kč; zároveň sníţit navrţenou 

částku v § 5901 nespecifikované rezervy o 150 tis. Kč. 

24.1.2011 

Walterová, Jakob ihned 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šefr) 
 

23-2/11 RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Roztoky na rok 2011. 
24.1.2011 

Walterová, Jakob ZM 9.2.11 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šefr) 
 

24-2/11 
RM schvaluje navýšení počtu pracovníků finančního odboru Městského úřadu Roztoky o jednoho pracovníka na dobu do 
30.6.2011. 

24.1.2011 

Mezková ihned 

pro: 4(Boloňský, Jakob, 

Novotný, Šefr); zdrţel se: 

1 (Jandík) 

 

25-2/11 

RM bere na vědomí stíţnost na hluk z baru v Nádraţní ulici. Situaci můţe vyřešit schválení Obecně závazné vyhlášky o ochraně 

nočního klidu a regulaci hlučných činností, kterou rada předloţí zastupitelstvu. 
RM ukládá vedení města, aby svolalo jednání k vyřešení stíţnosti mezi dotčenými stranami 

24.1.2011 

Jakob 
ZM 9.2.11; 
15.2.2011 

pro: 5 (Boloňský, Jakob, 
Jandík, Novotný, Šefr) 

 

26-2/11 
RM doporučuje ZM přijmout Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností po zapracování 

drobných úprav vzešlých z jednání rady 

24.1.2011 
Jakob, Makajev ZM 9.2.11 

pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šefr) 
 

27-2/11 
RM doporučuje ZM přijmout Obecně závaznou vyhlášku o zákazu poţívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství í po 

zapracování drobných úprav vzešlých z jednání rady. 

24.1.2011 
Jakob, Makajev ZM 9.2.11 

pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šefr) 
 

28-2/11 

RM odvolává pana Zdeňka Vavříka a jmenuje pana Zdeňka Draţana jako zástupce Policie ČR do Povodňové komise města 

Roztoky. Ing. Krautovou, vedoucí OŢP MÚ Roztoky, jmenuje tajemnicí této komise.  
RM souhlasí se jmenováním Povodňové komise města Roztoky v předloţeném sloţení. 

RM ukládá paní Krautové informovat nadřízení povodňový orgán o aktuálním stavu v Povodňové komisi města Roztoky. 

24.1.2011 

Krautová ihned 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 
Jandík, Novotný, Šefr) 

 

29-2/11 RM souhlasí se jmenováním Krizového štábu města Roztoky v navrţeném sloţení. 
24.1.2011 

Valchář ihned 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 
Jandík, Novotný, Šefr) 

 

30-2/11 

RM souhlasí s udělením výjimky z Regulačního plánu Roztoky –Tiché údolí stavebníkovi při stavbě rodinného domu na pozemku 

parc. č. 2271 a 2270/3 v těchto bodech:  
a) podmínka RP : garáţ jako vnitřní součást domu  

            výjimka : garáţ nebude vnitřní součástí domu, 

b) podmínka RP : maximální zastavěná plocha 92 m2  
            výjimka : maximální zastavěná plocha 101 m2, 

c) podmínka RP : delší čelní strana domu do ulice s poměrem 4:3 

            výjimka : čelní strana domu bude kratší neţ boční. 

24.1.2011 

Maršíková ihned 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šefr) 
 

31-2/11 

RM souhlasí s pronájmem městského sociálního bytu v ulici Jungmannova paní Jiřině Horčicové. Nájemní vztah bude uzavřen na 

dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM stanovuje měsíční nájemné ve výši 3.000 Kč + zálohy na sluţby (vodné, stočné, 
elektřina) 1.000 Kč. 

24.1.2011 

Maršíková, Sadovská ihned 

pro: 4 (Jakob, Jandík, 

Pařízek, Šefr), zdrţel se: 1 
(Boloňský) 

 

32-2/11 
RM souhlasí s pronájmem městského sociálního bytu v č.p. 125 v ulici Tiché údolí paní Janě Bártové. Nájemní vztah bude 
uzavřen na dobu určitou jednoho roku s moţností opce. RM stanovuje měsíční nájemné ve výši 3.000 Kč + zálohy na sluţby 

(vodné, stočné, elektřina, plyn) 1.000 Kč. Veškeré opravy a údrţbu bytu si hradí nájemce sám. 

24.1.2011 
Maršíková, Sadovská ihned 

pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Pařízek, Šefr) 
 

33-2/11 RM ţádá dopracování analýzy provozních nákladů modulové mateřské školy a zpřesnění konkrétní kalkulace nákladů na provoz. 
24.1.2011 

Maršíková RM 16.2.11 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Pařízek, Šefr) 
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  STRANA 2 

34-2/11 RM jmenuje členem pracovní komise rady města pro dostavbu Základní školy Roztoky pana Pavla Čermáka. 

24.1.2011 

Jakob ihned 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Pařízek, Šefr) 
 

35-2/11 
RM doporučuje zváţit, po poradě s právníky, moţnost podání odvolání města Roztoky proti zpřísněným emisním limitům 

z městské čistírny odpadních vod stanovených Rozhodnutím KÚSK ze dne 14.1.2011. 

24.1.2011 
Boloňský, Krautová 28.2.11 

pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Pařízek, Šefr) 
 

36-2/11 
RM souhlasí s vyplacením sociálních příspěvků z rozpočtu města dle předloţených zápisů z jednání sociální komise, a to ze dne 

11.1.2011 a 18.1.2011. 

24.1.2011 
Kalinová, Walterová ihned 

pro: 4 (Boloňský, Jakob, 
Pařízek, Šefr), zdrţel se: 1 

(Jandík) 

 

37-2/11 
RM ukládá OSRM, aby ve spolupráci se SPROM, předloţil na příští jednání rady města návrhy na vyřešení situace v nájemním 
bytě v Jungmannově ulici (viz zápis z jednání sociální komise ze dne 11.1.2011). 

24.1.2011 

Maršíková, Sadovská RM 16.2.11 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 
Jandík, Pařízek, Šefr) 

 

38-2/11 
RM doporučuje ZM, na základě doporučení stavební komise a studie Obytný prostor Dolní Roztoky, nechat zpracovat Regulační 

plán Nádraţní ulice. 

24.1.2011 
Maršíková ZM 9.2.11 

pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Pařízek, Šefr) 
 

 
RM bere na vědomí zápisy z jednání sociální komise ze dne 11.1. a 18.1.2011. 
RM bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a rozvoje města ze dne 13.1.2011. 

RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní komise pro dostavbu ZŠ Roztoky ze dne 17.1.2011. 

24.1.2011 
    

39-2/11 
RM ukládá školské komisi ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol zpracovat kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol 
v Roztokách. 

24.1.2011 

Boloňský, Posingerová 28.2.2011 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 
Jandík, Pařízek, Šefr) 

 

40-2/11 RM stanovuje, ţe časopis Odraz bude i nadále vydáván s plnobarevnou obálkou. 
24.1.2011 

Boloňský průběţně 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Pařízek, Šefr) 
 

41-2/11 RM schvaluje pro školní rok 2010/2011 navýšení počtu dětí na třídu o jedno dítě, tj. z 24 na 25. 
24.1.2011 

Makajev, Kulhánková ihned 
pro: 5 (Boloňský, Jakob, 

Jandík, Pařízek, Šefr) 
 

 


