
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

276-9/14 

RM upravuje a doplňuje program následovně: 

 bod 1“ Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky – 2. etapa 2014“ se vyřazuje 
z programu jednání 

 místo bodu 1 se nově zařazují body: 
 - ústní informace „Jmenování ředitele ZŠ“  

 - ústní informace „Rekonstrukce vily č.p. 124 a objektu Maxmiliánka“ 

 - „Žádost o udělení výjimky z ustanovení vnitřní směrnice 5/2012 o veřejných  zakázkách malého rozsahu 
            pro nákup hygienických doplňků do dostavby ZŠ“ 

 - „Žádost o udělení výjimky z ustanovení vnitřní směrnice 5/2012 o veřejných  zakázkách malého rozsahu 

            pro akustické měření tělocvičny v dostavbě ZŠ“ 

 - „Regulační plán Roztoky – Tiché údolí, revokace usnesení č. 61-1/14“ 

 - „Havarijní stav komunikace v ul. Potoky“ 

 - „Zápis z jednání kulturní komise dne 19. 5. 2014, schválení grantů na II. pololetí   roku 2014“  
 - „Letní provoz knihovny a údržba fondu“  

a schvaluje navržený program s doplněním. 

 

28. 5. 2014 p. Jakob ihned 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

277-9/14 

a) RM bere na vědomí informaci starosty o jednání se jmenovaným ředitelem ZŠ panem Mgr. Michaelem 

Řezáčem, který se rozhodl funkci ředitele ZŠ nepřijmout.  

b) RM ukládá MÚ pozvat na červnové jednání RM dne 11. 6. 2014 na 17.00 hodin uchazeče, který se 
umístil na druhém místě v konkurzním řízení na ředitele ZŠ.  

 

28. 5. 2014 p. Drda 11. 6. 2014 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

 

RM bere na vědomí informaci starosty o záměru společnosti Weenen s.r.o., vlastníka vily č.p.124 a objektu 

Maxmiliánka, s těmito nemovitostmi. 

 

28. 5. 2014     

278-9/14 

a) RM uděluje výjimku z ustanovení vnitřní směrnice 5/2012 o veřejných zakázkách malého rozsahu pro 

nákup hygienických doplňků do dostavby ZŠ a souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Hygotrend, s.r.o. 

podle předložené nabídky.  
b) RM města pověřuje Jana Jakoba, starostu obce, podepsáním smlouvy. 

 

28. 5. 2014 
a) p. Polák 

b) p. Jakob 

a) 31. 5. 2014 

b) 31. 5. 2014 

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

Novotný,  Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

279-9/14 

a) RM uděluje výjimku z ustanovení vnitřní směrnice 5/2012 o veřejných zakázkách malého rozsahu pro 
instalaci jevištního závěsu do velké tělocvičny dostavby ZŠ firmou Metrostav, a.s. dle předložené 

nabídky v sumě 64 840,-Kč.  

b) RM pověřuje Jana Jakoba, starostu obce, podepsáním objednávky. 

 

28. 5. 2014 
a) p. Polák 
b) p. Jakob 

a) 31. 5. 2014 
b) 31. 5. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný,  Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 
 

 

280-9/14 

a) RM revokuje URM č. 61-1/14 

b) RM doporučuje ZM rozhodnout o pořízení nového RP Tichého údolí. 

c) RM uděluje výjimku ze směrnice č. 5/2012 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu pro odborné zajištění pořízení RP Tichého údolí ing. arch. Zdeňkem Kindlem za smluvní cenu 
50.000,- Kč bez DPH. 

 

28. 5. 2014 
a) p. Skalníková 
b) p. Polák 

c) p. Polák 

a) ihned 
b) 28. 5. 2014 

c) 28. 5. 2014 

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

Novotný,  Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

281-9/14 

a) RM ukládá MÚ okamžitě zahájit odstraňování následků lokální povodně na Žalovském potoce, 

havarijního stavu komunikace a provádění zabezpečovacích prací v ul. Potoky a pověřuje RNDr. Jána 
Poláka, vedoucího OSRMŽP, jednáním se společností Povodí Vltavy, s.p., o kompenzaci nákladů na 

provedení zabezpečovacích prací a financování stabilizace koryta Žalovského potoka. 

b) RM souhlasí s omezením vjezdu do ulice Potoky pro vozidla s hmotností nad 15tun. 
c) RM souhlasí se zákazem parkování v ulici Potoky v rozsahu nezbytně nutném. 

 

28. 5. 2014 

a) p. Polák 

b) p. Polák 
c) p. Polák 

a) ihned 

b) ihned 
c) ihned 

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

Novotný,  Šlancarová (6) 

proti: 0  
zdržel se: 0 

 

 

 
RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise dne 19. 5. 2014. 

 
28. 5. 2014     

282-9/14 RM schvaluje granty na II. pololetí roku 2014 dle návrhu kulturní komise. 28. 5. 2014 p. Dědičová 31. 12. 2014 pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík,  



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

 Novotný,  Šlancarová (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

283-9/14 

RM schvaluje letní provoz městské knihovny v měsících červenec – srpen takto: pondělí 12.00-18.00 hodin, úterý 
9.00-15.00 hodin, středa - zavřeno, čtvrtek 12.00-17.00 hodin, pátek – zavřeno. 

 
28. 5. 2014 p. Špaček 31. 8. 2014 

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

Novotný,  Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 


