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525-16/13 

RM upravuje a doplňuje program následovně: 

 za bod č. 1 původního programu se zařazuje nový bod „Výše zálohy na úhradu škody“- materiál na stůl 

 bod č. 2 – doplnění materiálu na stůl 

 za bod č.3 se zařazuje nový bod – „Harmonogram jednání RM pro rok 2014“ 

 za bod č. 11 se zařazuje nový bod – „Pozemky soukromých vlastníků na školní zahradě v Roztokách“ 

 za tento bod se zařazuje nový bod – „Územní rozhodnutí pro Bytový soubor Roztoky – Nádražní ul.“ 

 do bodu 29 se zařazuje další materiál na stůl 

 za bod. č. 31 se zařazují nové body: 

– Sponzorské dary pro ZŠ a MŠ  

– Navýšení kapacity ZŠ  

– Informace o uskutečněném výběrovém řízení ZŠ a Žádost o povolení výjimky z vnitřní směrnice 

č. 5/2012 

 bod č. 39 se vypouští a nahrazuje se body: 

- Schválení zadávacích podmínek VZ „správce bytového a nebytového fondu v majetku města 

Roztoky“ 

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

rozsahu pro provedení geotechnického průzkumu 

- Schválení postupu ve VZ na dodávky energií a medií pro město Roztoky a jeho příspěvkové 

organizace 

 do infobloku se zařazují nové body: 

- Zápis z RR časopisu Odraz č. 12 ze dne 2. 12. 2013 

- Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2. 12. 2013 

 na závěr jednání se zařazuje nový bod – „Gesce radního p. Černého“ a přeřazuje se bod „Kontrola plnění 

usnesení“ 

4.12.2013 p. Jakob ihned 

pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Šlancarová (4) 

proti:    (0)  

zdržel se: (0) 

 

526-16/13 
RM souhlasí s postoupením požadavku pana R.J. na náhradu škody vzniklé pádem stromu na jeho automobil 

právnímu zástupci města. 
4.12.2013 p. Walterová ihned 

pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Šlancarová (5) 

proti:    (0)  

zdržel se: (0) 

 

527-16/13 
V URM č. 520-15/13 – částka 55 000,- Kč se nahrazuje částkou 85 000,- Kč (oprava textové chyby) a doplňuje se za 

poslední slovo text: „kteří nejsou členy ZM“. 
4.12.2013 p. Kocourková ihned 

pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Šlancarová (5) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

528-16/13 RM schvaluje zápis č. 15/2013. 4.12.2013 p. Kocourková ihned 

pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Šlancarová (5) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

529-16/13 
RM schvaluje harmonogram svých jednání pro rok 2014. RM bude jednat 15. 1. 2014, 12. 2. 2014, 12. 3. 2014, 9. 4. 

2014, 14. 5. 2014, 11. 6. 2014, 13. 8. 2014, 10. 9. 2014, 8. 10. 2014 a 29. 10. 2014 zpravidla od 16.30 hodin.  
4.12.2013 p. Jakob 15. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Šlancarová (5) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

530-16/13 

RM schvaluje plán inventarizace 2013 a souhlasí se jmenováním předsedy a členů ústřední inventarizační komise 
k provedení inventarizace hmotného a nehmotného majetku města Roztoky, ve správě MÚ a v jeho zařízeních a 

závazků města Roztoky, a to ve smyslu ustanovení §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle vyhlášky 

270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, a to ke dni 31. 12. 2013 v tomto složení: Josef Krátký (předseda), Ing. 
Ladislav Zeman, Eva Caithamlová, Eva Maršíková a Dita Walterová (členové). 

4.12.2013 p. Krátký 31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Šlancarová (5) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

531-16/13 RM schvaluje členy likvidační komise města Roztoky s účinností od 1. 12. 2013 v tomto složení: RNDr. Ján Polák 4.12.2013 p. Polák ihned pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík,  
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(předseda), Daniela Votavová, Bc. Radka Reváková, Josef Krátký, Věra Dědičová (členové) a Dita Walterová 

(tajemnice komise). 
RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.  128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

zřizuje škodní komisi města Roztoky a jmenuje jejího předsedu a členy v tomto složení: RNDr. Ján Polák (předseda), 

Mgr. Jaroslav Drda, RNDr. Eva Skalníková, Věra Dědičová, Dita Walterová (členové). 

Novotný, Šlancarová (5) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

532-16/13 
RM schvaluje účetní uzávěrky za rok 2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Spěšného, Mateřská škola 

Přemyslovská, Mateřská škola Havlíčkova, Základní škola a Základní umělecká škola.  
4.12.2013 p. Walterová ihned 

pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Šlancarová (5) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

533-16/13 

RM doporučuje ZM schválit navrženou cenu vodného a stočného pro rok 2014 ve výši: 

vodné: 35,81 Kč za 1m3 odebrané vody 

stočné: 34,16 Kč za 1m3 odpadní vody 

celkem vodné a stočné ve výši 69,97 Kč za 1m3 

Před projednáváním v ZM požaduje RM předložit kalkulaci zvýšených oprávněných nákladů dodavatele pitné vody 

z pražského přivaděče. 

RM žádá SčVK předložit zdůvodnění a detailní rozpis zvýšených úplných vlastních nákladů a zvýšeného 

kalkulačního zisku při výpočtu cen pro pitnou a odpadní vodu na r. 2014. 

4.12.2013 p. Boloňský 18. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Šlancarová (5) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

534-16/13 

RM souhlasí s žádostí paní E. M., Braunerova 964, Roztoky o zachování původní výše nájemného v bytě č. 10 do 

doby, než se přestěhuje do sociálního bytu č. 1 v ul. Jungmannova čp. 286. RM pověřuje RealSprom uzavřením 
dodatku nájemní smlouvy. 

4.12.2013 
p. Boloňský, 

RealSprom 
30. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šlancarová (6)   

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

535-16/13 

RM souhlasí s žádostí paní J. K., Jungmannova 286, Roztoky o zachování původní výše nájemného v bytě č. 3 
z důvodu velmi špatného stavu bytu a domu, zejména z důvodu nedostatečných tepelných izolací. RM pověřuje 

RealSprom uzavřením dodatku nájemní smlouvy do doby provedení nezbytných oprav domu včetně rekonstrukce 

sousedních bytů. 

4.12.2013 
p. Boloňský, 

RealSprom 
30. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šlancarová (6) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

536-16/13 

RM ukládá MÚ zajistit opravu vnitřních společných prostor domu čp. 286 v Jungmannově ul. 

RM ukládá MÚ zpracovat stavební průzkum ke zjištění skutečného stavu domu čp. 22 v Nádražní ul. Navržené 

opravy a úpravy budou předloženy RM ke schválení. 

4.12.2013 p. Polák 31. 3. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (6) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

537-16/13 
RM souhlasí s žádostí paní A. M., Nádražní 22, Roztoky o snížení kategorie bytu ze 2. do 3. kategorie, tzn. i se 

snížením nájemného z 75,-Kč/m2 na 65,- Kč/m2. RM pověřuje RealSprom uzavřením dodatku nájemní smlouvy. 4.12.2013 
p. Boloňský, 

RealSprom 
31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šlancarová (6) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

538-16/13 RM souhlasí se zařazením bytu č. 1 v ul. Nádražní čp. 22 do kategorie sociální bydlení. 4.12.2013 
p. Kalinová, 

RealSprom 
31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Novotný, Šlancarová (6) 

  proti:   (0) 

  zdržel se: p. Jandík 

(1) 

 

 

539-16/13 

RM bere na vědomí ukončení nájemního vztahu paní M. V. k bytu č. 5 v Jungmannově ulici 286 k 31. 12. 2013.  

Případnou kompenzací za modernizaci a vybavení bytu se bude RM zabývat po předložení podrobného rozpisu 
provedených prací navrhovatelkou 

4.12.2013 p. Boloňský 12. 2. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

540-16/13 
Rada města souhlasí s tím, aby město Roztoky podalo žádost o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek – programu podpory obecních knihoven na koupi regálů na knihy do dětského oddělení městské knihovny a 

souhlasí se spoluúčastí města na realizaci projektu 11% z celkové částky 56 000.-Kč na pořízení mobiliáře. 

4.12.2013 p. Urxová 20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

zdržel se: (0) 

 
RM bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti KÚSK o dotaci na akci „Slavnosti levého a pravého 

břehu“. 
4.12.2013     

541-16/13 

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského fondu 

životního prostředí a zemědělství v roce 2014 pro oblast podpory „Zkvalitnění životního prostředí“ – výsadbu 
rekreační zeleně ve variantě: 

a) náhrada  a doplnění kulových javorů v ulici Jana Palacha 

b) obnova dřevin na Nám. 5. května  

4.12.2013 
p. Maršíková, 

Boloňský 

 

20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

542-16/13 

RM bere na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského o jednání s majitelkou soukromých pozemků na školní 

zahradě ZŠ Roztoky a ukládá MÚ jednat s nabyvatelkou o odkoupení předmětného pozemku.  

RM ukládá MÚ vyžádat právní stanovisko v této věci. 

4.12.2013 
p. Polák, 
Boloňský 

31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

543-16/13 

RM ukládá vedení města a MÚ podat v zákonné lhůtě odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti 

rozhodnutí o umístění stavby „Bytového souboru Roztoky“ na pozemcích parc. č. 2142/1 st., 2142/3, 2142/4, 2146 

st., 2143, 37 a 2145/1 vše v k.ú. Roztoky u Prahy, vydanému SÚ Roztoky dne 23. 11. 2013 pod č.j. 

3282/2013/Mk/SÚ (doručeno 26. 11. 2013). 

4.12.2013 p. Boloňský 11. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jandík, 

Novotný, Pařízek (5) 
proti:   (0) 

zdržel se: p. Jakob, Šlancarová (2) 

 

544-16/13 
RM schvaluje úhradu za poskytnutí pečovatelské služby „zprostředkování kontaktu se společenským prostředím“ ve 

výši 120,- Kč/hod. 
4.12.2013 p. Kalinová ihned 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

545-16/13 

RM bere na vědomí informaci o faktické nepotřebě čerpání bankovního úvěru na dostavbu školy. Na základě 

věcného a právního rozboru AK Mazel a Směja ukládá OSRMŽP připravit materiál do ZM, který doporučí, aby 

úvěrová smlouva byla uzavřena s tím, že se úvěr vůbec nezačne čerpat. 

4.12.2013 p. Polák, Jakob 18. 12. 2013  

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

546-16/13 

Rada města Roztoky schvaluje předloženou směrnici č. 7/2013, kterou se mění směrnice č. 5/2005 města Roztoky, 

jíž se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí s těmito úpravami:  
- v § 3, odst. 4 se doplňuje text: „V případě pochybností o věrohodnosti telefonické stížnosti bude 

stěžovatel vyzván k jejímu předložení v písemné formě.“ 

- v § 3, odst. 5 se vypouštějí slova „pokud o to stěžovatel požádá“. 

4.12.2013 p. Drda 5. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

547-16/13 
Předřazuje se bod č. 29 původního programu „Odměny ředitelům ZŠ, ZUŠ a MŠ“ a nový bod „Gesce radního p. 

Černého“. 
4.12.2013 p. Jakob ihned 

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

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

 RM schvaluje vyplacení odměn ředitelce ZŠ Mgr. Aleně Gabaľové podle alternativního návrhu.  4.12.2013 
Návrh nebyl 

přijat. 
 

pro:   p. Černý, Šlancarová (2)  

proti:   p.Boloňský, (1) 

zdržel se: p. Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek (4) 

 

548-16/13 RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce ZŠ Mgr. Aleně Gabaľové.  4.12.2013 
p. Dědičová, 

Walterová 
20. 12. 2013 

pro:   p. Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek (4)   
proti:   p. Boloňský, Černý, Šlancarová 

(3)  

zdržel se: (0).  

 

549-16/13 RM schvaluje vyplacení odměny řediteli ZUŠ MgA. Bohumíru Šléglovi. 4.12.2013 
p. Dědičová, 
Walterová 

20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

550-16/13 RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Spěšného Bc. Janě Kellerové. 4.12.2013 
p. Dědičová, 

Walterová 
20. 12. 2013 pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob,  
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Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

551-16/13 RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Přemyslovská Haně Novotné. 4.12.2013 
p. Dědičová, 

Walterová 
20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

552-16/13 RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Havlíčkova Zdeňce Kulhánkové. 4.12.2013 
p. Dědičová, 

Walterová 
20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

553-16/13 
Předřazuje se bod č. 28 původního programu „Havárie v MŠ Přemyslovská – mimořádné odměny pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům“. 
4.12.2013 p. Jakob  ihned 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

554-16/13 

RM vzala na vědomí zprávu o odstraňování následků havárie vody v MŠ Přemyslovská a  souhlasí s využitím 

nevyčerpaného příspěvku MŠ Přemyslovská ve výši  
46 000,- Kč na odměny pracovnicím MŠ Přemyslovská za mimořádné úsilí při odstraňování následků této havárie.  

Ředitelce MŠ Přemyslovská schvaluje mimořádnou odměnu za odstraňování následků havárie vody v MŠ. 

4.12.2013 
p. Dědičová, 
Walterová 

20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

555-16/13 
RM ukládá radnímu p. Černému do gesce komunikaci s letištěm Václava Havla (s vedením a v rámci fondů na 

podporu postižených obcí) a sledování dopadu leteckého provozu na město Roztoky. 
4.12.2013 p. Jakob 

ihned 

 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

 proti:   (0) 

  zdržel se: (0) 

 

 

556-16/13 
Rada města souhlasí s navrženým harmonogramem vydávání měsíčníku Odraz v roce 2014 a ukládá tajemníkovi 

MÚ zveřejnit jej na webových stránkách města a předat tiskárně. 
4.12.2013 p. Drda 16. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

557-16/13 

RM ukládá MÚ zveřejnit výzvu k podání nabídek na pronájem čtyř obecních bytů v Braunerově ulici čp. 995, čp. 

996 a čp. 1022 a Masarykově u. čp. 752 a pronajmout je obálkovou metodou nejvyšší nabídce, když minimální cena 
nájemného bude 87,50 Kč/m2/měsíc. 

4.12.2013 
p. Boloňský, 

Polák 
31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

558-16/13 

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. RWE 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu 

vstupovat a vjíždět v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy 

a plynovodních přípojek včetně jejich součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů vztahující se k pozemku 

parc. č. 2443/255,  zapsaný na LV 10001 pro k.ú. Roztoky, obec Roztoky, u katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Praha – západ. V pozemku je uloženo celkem 5,5 bm plynárenského zařízení, za 

jednorázovou úhradu v celkové výši 1.100,- Kč bez DPH. 

4.12.2013 p. Polák 18. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

559-16/13 
RM souhlasí s navrženým postupem ve věci využívání obecních pozemků v zahrádkářských osadách na území města 

Roztoky bez právního důvodu a pověřuje OSRMŽP zahájením jednání s ČZS. 
4.12.2013 p. Polák 31. 3. 2014 

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

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

560-16/13 

RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2286/45 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 

211 m², který je zapsán na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-západ, do vlastnictví 

města Roztoky. 

4.12.2013 p. Polák 31. 3. 2014 

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

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 5 

561-16/13 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1286/9 v k.ú. Roztoky o výměře 23m2, na kterém se 

nachází stavba garáže, a to na dobu neurčitou za cenu 12 Kč/m2/rok.  

b) RM pověřuje OSRMŽP zveřejněním záměru v souladu se zákonem. 

4.12.2013 p. Polák 31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

562-16/13 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 2547/30 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 18 m², na 

kterém se nachází stavba garáže, a to na dobu neurčitou a za cenu 12 Kč/m²/rok.  

b) RM pověřuje OSRMŽP zveřejněním záměru v souladu se zákonem. 

4.12.2013 p. Polák 31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

563-16/13 

a) RM souhlasí se záměrem uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pronájem městských pozemků s p.č. 

3815, 3816, 3817/4, 3817/5 a PK 117 v k.ú. Žalov. 

b) RM pověřuje OSRMŽP zveřejněním záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 

městských pozemků s p.č. 3815, 3816, 3817/4, 3817/5 a PK 117 v k.ú. Žalov. 

4.12.2013 p. Polák 31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

564-16/13 

a) RM souhlasí se záměrem uzavřít dodatky k nájemním smlouvám na městské pozemky sloužící k umístění 

stavby garáže, jejichž výčet je uveden v předloženém seznamu. Těmito dodatky bude zajištěno shodné 

nájemné odpovídající aktuálně platné směrnici města pro všechny nájemníky ve výši 12 Kč/m²/rok a dále 

bude stanoveno, že pronajímatelem je město Roztoky. Tímto dodatkem se také zruší nájem za podíl na 

přístupové cestě. Pokud na pozemku stojí garáž, která splňuje povinnost zápisu do KN, ale v KN doposud 

zapsána není, bude dodatek k nájemní smlouvě obsahovat i ustanovení o povinnosti zapsat stavbu garáže 

do katastru nemovitostí, a to nejpozději do jednoho roku od podpisu dodatku. 

b) RM pověřuje OSRMŽP zveřejněním záměru v souladu se zákonem. 

c) RM bere na vědomí, že OSRMŽP oslovil současné nájemce pozemků (pod garážemi), které jsou ve 

vlastnictví České republiky, s návrhem na ukončení nájemní smlouvy.  

4.12.2013 p. Polák 31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

 

565-16/13 

a) RM souhlasí se zajištěním zimní údržby přístupové komunikace pro bytové domy Na Panenské II č.p. 
1974, 1975, 1998 a 1999 z Lidické ulice a nařizuje TSM Roztoky tuto zimní údržbu zajistit. 

b) RM souhlasí s doplněním Přílohy č. 1 „Nařízení města Roztoky č. 1/2009, kterým se stanovuje rozsah, 

způsob a lhůty odstraňování (zmírnění) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků 
a vymezení úseků chodníků, na kterých se nezajišťuje schůdnost“ tak, že v odstavci Komunikace se do 3. 

kategorie doplňuje ulice Lederova. 

4.12.2013 p. Sládek Polák 16. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

566-16/13 
RM bere na vědomí informaci o okolnostech realizace kamerového systému na zabezpečení Sběrného dvora 
Roztoky a souhlasí s udělením výjimky z vnitřní směrnice 5/2012. Kamerový systém prvek bude vysoutěžen formou 

poptávkového řízení. 

4.12.2013 p. Polák 31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

 proti:   (0) 

  zdržel se: (0) 

 

 

567-16/13 

a) RM bere na vědomí, že z důvodu samostatné právní subjektivity MŠ a povinnosti ředitelky každé MŠ 

provést vlastní přijímací řízení dle správního řádu, nelze zajistit jednotné přijímací řízení pro všechny 

MŠ. 
b) RM souhlasí se současně platnými kritérii přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2014-2015. 

 

4.12.2013 p. Dědičová 31. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

568-16/13 

RM doporučuje ředitelkám MŠ, aby se striktně řídily kritérii pro přijímání dětí do MŠ i v případech přijetí na 

odvolání a při přijímání dětí na uvolněná místa. Transparentnost přijímacího řízení bude jedním z kritérií při 

schvalování odměn ředitelkám MŠ. 

4.12.2013 p. Dědičová 31. 12. 2013 

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

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

569-16/13 
RM souhlasí se sponzorským darem přijatým  MŠ Přemyslovská, Roztoky,  
dne 29. 11. 2013, poskytovaným pro účely rozvoje, vzdělávání a školství. 

4.12.2013 p. Dědičová ihned 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (6) 
proti:   (0) 

zdržel se: (0) 
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  STRANA 6 

570-16/13 
RM schvaluje přijetí finančních darů ve výši 4 000,- Kč a 3 000,- Kč a věcného daru v hodnotě 5 880,- Kč pro ZŠ 

Roztoky. 
4.12.2013 p. Dědičová  ihned 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (6) 
proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

571-16/13 
RM schvaluje podání žádosti adresované Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje o 

navýšení nejvyššího počtu žáků  základní školy na 730 s účinností od 1. 2. 2014. 
4.12.2013 p. Gabaľová 31. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jandík, 

Novotný, Pařízek (5)  

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

572-16/13 RM bere s výhradou na vědomí informaci o uskutečněných výběrových řízeních ZŠ Roztoky. 4.12.2013 p. Boloňský 31. 12. 2013 

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

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

573-16/13 RM doporučuje ZM uložit KV a FV zkontrolovat zadávání VŘ v gesci ZŠ. 4.12.2013 p. Boloňský 29. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jandík, 

Novotný, Pařízek (7)  
proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

574-16/13 

RM schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 5/2012: 

1. pro dodávku upgradu softwaru ŠJ Roztoky za 33 457,- Kč 

2. pro dodávku upgradu softwaru ŠJ Žalov za 21 054,- Kč 

3. pro dodávku výdejního terminálu pro ŠJ Roztoky za 33 941,- Kč 

4. pro výměnu podlahy ve fitness centru za 123 865,- Kč 

4.12.2013 p. Gabaľová 31. 12. 2013 

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

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání komise stavební a rozvoje města ze dne 25. 11. 2013. 4.12.2013     

575-16/13 

RM souhlasí se stavebním záměrem stavebníka - manželů Houserových. v zastoupení pana Ing. Luďka Tomana. na 

akci „Přístavba k RD č.p. 1233, Přílepská ulice, parc.č. 3143, k.ú. Žalov“.  

RM pověřuje OSRMŽP k vydání souhlasného stanoviska města k PD. 

4.12.2013 p. Polák 20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

 
RM bere na vědomí informaci SÚ o zahájení řízení o povolení výjimky – vzájemný odstup staveb na parc. č. 

3028/226 a 3028/172 v k. ú. Žalov a o podání námitky města v zákonné lhůtě. 
4.12.2013     

576-16/13 

RM bere na vědomí podnět manželů Šafaříkových. k vykonání dozoru nad průběhem terénních úprav v lokalitě Na 

Panenské II a k přezkoumání jejich souladu s regulačním plánem Panenská II. 

RM ukládá MÚ na základě zjištěných skutečností okamžitě vstoupit v jednání s firmou Talora a.s. 

4.12.2013 p. Polák 31. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

577-16/13 

a) RM pověřuje OSRMŽP zahájením jednání o bezúplatném převodu parc. č. 1519/9, k.ú. Roztoky do 
vlastnictví města Roztoky s jeho vlastníkem - Středočeským krajem. 

b) RM požaduje předložení zaměření stávajícího stavu, geometrického plánu a situace s vyznačením 

záměru. Odprodej je možné realizovat až po převodu parc. č. 1519/9, k.ú. Roztoky, do vlastnictví 

města Roztoky. RM pověřuje OSRMŽP sdělením usnesení žadatelce. 

4.12.2013 p. Polák 31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Pařízek, Šlancarová (6)  

proti:   (0) 

zdržel se: p. Novotný (1) 

 

578-16/13 

RM nesouhlasí s dělením pozemků dle geometrického plánu společnosti GBS Praha s.r.o., č.1096-114/2013. Dle 

předložené projektové dokumentace stavby „Rodinné domy – Na Dubečnici“ ve stupni územního souhlasu DPS ze 
dne 30. 10. 2013 se jedná o neúměrné zahuštění výstavby s dopady na inženýrské sítě a komunikace, a trvá na 

původní parcelaci dle vydaného územního rozhodnutí. 

4.12.2013 p. Polák 20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

579-16/13 

RM schvaluje změnu v zadávací dokumentaci k VZ malého rozsahu na služby „správce bytového a nebytového 

fondu v majetku města Roztoky“, která stanoví limitní cenu zakázky ve výši 30 000,- Kč bez DPH za měsíc. 

V článku 5, Limitní cena zakázky, věta druhá nově zní: Limitní cena vychází z měsíčního honoráře 30 000,- Kč bez 
DPH tj. z ročního finančního objemu služeb 360 000,- Kč bez DPH. 

4.12.2013 
p. Polák, 

Boloňský 
20. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

580-16/13 

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci k VZ malého rozsahu na služby „správce bytového a nebytového fondu 
v majetku města Roztoky“  a souhlasí s návrhem komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: S. Boloňský, J. Polák, D. Walterová, G. Krásná a I. Goll; náhradníky: J. Jakob, E. Maršíková, Josef Krátký, 
P. Schill a L. Zeman. 

4.12.2013 
p. Polák, 

Boloňský 
20. 12. 2013 

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

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 
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  STRANA 7 

Rada města uděluje z časových důvodů výjimku ze směrnice č. 5/2012 Zásady a postupy při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu města Jana Jakoba kontrolou a případným schválením závěrů hodnotící 
komise při výběru nejvýhodnější nabídky. 

Rada města pověřuje odbor SRMŽP vyhlášením této veřejné zakázky v nejbližším možném termínu. 

581-16/13 

RM schvaluje výsledky poptávkového řízení na provedení geotechnického průzkumu v ulicích Na Valech, Pod 

Řivnáčem a Wolkerova geotechnickou kanceláří GEO LuCa a pověřuje starostu města p. Jakoba podepsáním této 

smlouvy. 

4.12.2013 p. Polák 31. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Šlancarová (6) 
proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

582-16/13 

Rada města bere na vědomí informaci o nabídce aukční síně eCentre, a.s. na vysoutěžení nižších cen plynu a 

elektřiny cestou elektronické aukce, souhlasí s jejím využitím a pověřuje místostarostu R. Jandíka a OSRMŽP 

zahájit jednání s aukční síní o realizaci soutěží na optimální ceny plynu a elektřiny pro město Roztoky a všechny 

jeho příspěvkové organizace v co nejkratším termínu. OSRMŽP se ukládá pravidelně informovat Radu města o 

průběhu a výsledcích těchto veřejných zakázek. 
Návrh termínů, k jejichž upřesnění dojde na základě jednání s aukční síní:  

1) Dokončení jednání a příprava smluv pro všechny zúčastněné organizace: do 15. 2. 2014 

2) Uzavření smluv a zahájení soutěží – do 28. 2. 2014 
3) Uzavření nových odběratelských smluv do 15. 4. 2014 

4.12.2013 p. Jandík, Polák 15. 4. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

583-16/13 

RM souhlasí se změnou termínů URM takto: 

216-7/13 do 30. 4. 2014 

245-7/13 do 30. 4. 2014 

274-9/13 do 28. 2. 2014 

321-11/13 do 31. 12. 2013 

359-11/13 b) do 28. 2. 2014 

387-12/13 do 31. 12. 2013 

415-13/13 do 31. 12. 2013 

429-13/13 do 31. 3. 2014 

449-13/13 do 31. 12. 2013 

509-14/13 do 31. 12. 2013 

511-14/13 do 31. 12. 2013 

RM revokuje URM 254-8/13  

4.12.2013 p. Drda ihned 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení. 4.12.2013     

 RM bere na vědomí zprávu o činnosti MP za období od 30. 10. 2013 do 26. 11. 2013.  4.12.2013     

 RM bere na vědomí zápis z jednání školské komise dne 12. 11. 2013. 4.12.2013     

 RM bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí dne 13. 11. 2013. 4.12.2013     

584-16/13 

RM bere na vědomí zápis z redakční rady č. 12 ze dne 2. 12. 2013. 

RM ukládá tajemníkovi MÚ vypracovat na příští jednání RM materiál týkající se problematiky reakcí na články 

uveřejněné v časopise Odraz.  

Stran textu v tiráži ohledně přebírání článků vyčká RM právního rozboru. 

4.12.2013 p. Drda 15. 1. 2014 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

585-16/13 RM přiznává vdově paní M. L. jednorázový příspěvek v celkové výši 3.000,- Kč.  4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

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

proti:   (0) 

zdržel se: Jandík (1) 

 

586-16/13 
RM přiznává paní H. V. jednorázový příspěvek na úhradu zvýšených nákladů z důvodu těžkého zdravotního 
postižení ve výši 3 000,- Kč. 

4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

587-16/13 RM přiznává paní |J. J. jednorázový příspěvek na úhradu kurzu plavání pro syna ve výši  1000,- Kč.  4.12.2013 p. Kalinová 
15. 12. 2013 
 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 
Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
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  STRANA 8 

 

 
 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

588-16/13 
RM přiznává panu L. Ř. jednorázový příspěvek ve výši 2 408,- Kč na úhradu ubytování na ubytovně s vyplacením 
přímo na účet ubytovny firmy Renova. 

4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (6)  

proti:   (0) 

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

589-16/13 
RM přiznává paní L. B. jednorázový příspěvek na zvýšené náklady v souvislosti s jejím onemocněním ve výši 

2 000,- Kč.  
4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

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

proti:   (0) 

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

590-16/13 
RM ukládá sociální a zdravotní komisi zabývat se možnostmi dopravy imobilních občanů do zdravotnických 

zařízení. 
4.12.2013 p. Kalinová 31. 1. 2014 

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

proti:   (0)  

zdržel se: (0) 

 

591-16/13 
RM přiznává paní D. CH. jednorázový příspěvek na úhradu 50% dlužné částky za plyn ve výši 6 182,- Kč 

s odesláním přímo na účet Pražské plynárenské a.s. 
4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Novotný, 
Šlancarová (4) 

proti:   p. Jakob, Jandík, Pařízek (3) 

zdržel se: (0) 

 

592-16/13 RM přiznává paní A. S. jednorázový příspěvek na úhradu zvláštní výživové stravy pro manžela ve výši 3 000,- Kč  4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 
proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

593-16/13 
RM přiznává panu. I. P. jednorázový příspěvek na zvýšené náklady v souvislosti s těžkým onemocněním ve výši 
5 000,- Kč 

4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Jandík, Novotný, Pařízek, Šlancarová (7) 

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

594-16/13 RM přiznává paní V. Z. jednorázový příspěvek na úhradu obědů a donášky obědů na měsíc leden ve výši 2000,- Kč.  4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

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

proti:   (0) 

zdržel se: (0) 

 

595-16/13 
RM přiznává Občanskému sdružení Baby box pro odložené děti - STATIM jednorázový příspěvek na zřízení 

babyboxu nové generace v GynCentru v Praze 9 ve výši 5000,- Kč.    
4.12.2013 p. Kalinová 15. 12. 2013 

pro:   p. Boloňský, Černý, Jakob, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (6) 
proti:   (0) 

zdržel se: p.Jandík (1) 

 

 RM bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 2. 12. 2013. 4.12.2013     

 


