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UR-170-6/19 

  RM schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami: 

  doplňuje se bod č. 4 - Žádost o povolení užívání veřejného 

prostranství – mobilní prodej občerstvení -doplnění podkladů 

  doplňuje se bod č. 5 - Sválení dodatku s k SoD ze dne 31.10.2018 

s firmou OAMDG s.r.o. 

30. 4. 

2019 
Jan Jakob  

30. 4. 

2019 

pro: (5) Michal Hadraba, 

Jan Jakob, Tomáš Novotný, 

Jaroslav Kubečka, Zdeněk 

Richter proti: (0) zdržel 

se: (0)  

UR-171-6/19 

RM souhlasí s tím, aby Základní škola Zdenky Braunerové, 

příspěvková organizace, v souvislosti s organizačně náročnou 

nástavbou žalovské budovy školy použila část zůstatku 

svého rezervního fondu ve výši 180 000 Kč k navýšení fondu 

odměn jako mimořádné odměny pro zaměstnance školní kuchyně 

a ve výši 170 000 Kč k navýšení fondu odměn jako mimořádné 

odměny pro pedagogy a ostatní zaměstnance školy. 

30. 4. 

2019 

Olga 

Janoušková  

3. 5. 

2019 

pro: (5) Michal Hadraba, 

Jan Jakob, Tomáš Novotný, 

Jaroslav Kubečka, Zdeněk 

Richter proti: (0) zdržel 

se: (0)  

UR-172-6/19 

1. RM souhlasí s využíváním veřejného prostranství pro mobilní 

prodej občerstvení v designovém pojízdném stánku v katastru 

obce Roztoky u Prahy dle předloženého situačního plánu s 

provozní dobou prodeje od pondělí do soboty, s prodejním časem 

od 7.00 hod. do 19.00 hod.Umístění stánku a prodej občerstvení 

před vstupem do ZŠZB bude možný jen se souhlasem vedení 

Základní školy. Zábor veřejného prostranství bude o velikosti 3 

m2. 

2. RM souhlasí se zkušebním provozem mobilního prodeje v délce 

jednoho měsíce s tím, že po uplynutí této lhůty budou upřesněny 

jak lokality pro zábor veřejného prostranství, tak provozní doba 

prodeje a ukládá odboru SRM v tomto duchu upravit povolení 

záboru v příštím období. 

30. 4. 

2019 
Petr Skřivan  

30. 4. 

2019 

pro: (5) Michal Hadraba, 

Jan Jakob, Tomáš Novotný, 

Jaroslav Kubečka, Zdeněk 

Richter proti: (0) zdržel 

se: (0)  
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UR-173-6/19 

1. RM schvaluje návrh OSRM na uzavření dodatku k SoD ze dne 

31. 10. 2018 s firmou OAMDG s.r.o. na vypracování DÚR pro 

objekt 2. stupně ZŠ v Zaorálkově ulici, kterým se ze smlouvy 

vypouští zahájení a organizace územního řízení pro tento objekt.  

2. RM schvaluje návrh dodatku k této smlouvě v předloženém 

znění a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

30. 4. 

2019 
Ivan Goll  

10. 5. 

2019 

pro: (5) Michal Hadraba, 

Jan Jakob, Tomáš Novotný, 

Jaroslav Kubečka, Zdeněk 

Richter proti: (0) zdržel 

se: (0)  
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