
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

434-16/18 

Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami: 
  doplňuje se bod č. 24 - Finanční příspěvek na jízdné do Prahy pro pana Viliama Mižikára 

  doplňuje se bod č. 25 - Informace o nákupu košů a vysavače na exkrementy pro TS 

  doplňuje se bod č. 26 - Informace o aktivitách LVH Praha 
  doplňuje se bod č. 27 - Pronájem bytu v Nádražní ulici 

  doplňuje se bod č. 28 - Pevný bod 17:00 obsazení komisí - návštěva zastupitelky Sodomové 

  doplňuje se bod č. 29 - Statika dynamika 
  doplňuje se bod č. 30 - Žádost TS Roztoky o odsouhlasení záměru pronájmu části svěřeného majetku 

  doplňuje se bod č. 31 - Jednání Spolku Svatá Ludmila 
  doplňuje se bod č. 32 - Rozpočtové opatření č. 12c 

 
 

 

 
 

5.12.2018 Jakob Ihned 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  
proti: 0  zdržel se: 0 

 

435-16/18 RM schvaluje zápis z jednání RM č. 15/2018. 

 

5.12.2018 Jakob Ihned 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

436-16/18 

1. RM posouvá termín plnění URM 389-15/18 do 31. 1. 2019 

2. RM bere na vědomí plnění usnesení. 

 
5.12.2018 Drda 5.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 
Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

437-16/18 

1. RM bere na vědomí informaci o vývoji plnění zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nové 
ZŠ v Žalově. RM souhlasí se závěrem, že v současné situaci neexistuje reálná možnost včasného a uspokojivého 
splnění této zakázky stávajícím zhotovitelem – firmou Statika – Dynamika s.r.o. 

2. RM souhlasí s vypovězením stávající smlouvy a s předáním celé kauzy vybrané advokátní kanceláři 
k zabezpečení co nejvýhodnějších podmínek vyrovnání po vypovězení smlouvy. 

3. RM ukládá OSRM kontaktovat firmu Sofis Grant k prodloužení realizačních lhůt v rámci žádosti o dotaci. Dále 

RM ukládá OSRM ukončit realizaci veřejné zakázky na dokončení projektové přípravy výstavby nové školy Žalov 

a vyhlásit nové zadávací řízení v co nejkratším, možném termínu. Dohledem nad průběhem realizace pověřuje RM 
radního Hadrabu. 

 
 

 

 
 

5.12.2018 
Goll 19.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

438-16/18 RM stanovuje počet členů Kulturní komise na 10 a jmenuje pana Jiřího Macáka jejím členem.  

 

5.12.2018 Vápeník Ihned 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

439-16/18 RM doporučuje ZM schválit přeložený návrh rozpočtu města na rok 2019  

 

5.12.2018 Jan Jakob 19.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

440-16/18 

1. RM revokuje usnesení č. 239-10/18 

2. RM bere na vědomí upravený návrh Smlouvy o výstavbě a přeložce vodovodu a kanalizace, souhlasí 
s uzavřením této smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem 

 

 

5.12.2018 Skřivan 5.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

441-16/18 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodání radaru IPR10 COMBO 3L a pověřuje starostu jejím podpisem. 
5.12.2018 

        Skřivan 5.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

442-16/18 

1. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 730015 na pronájem části pozemku parc. č. 1000/3 v k.ú. 

Roztoky u Prahy o výměře 355 m² uzavřené dne 14. 4. 2016 s panem M.  H., a to dohodu ke dni 31. 12. 2018. 
Součástí dohody bude podmínka na odstranění stávajícího oplocení kolem pronajaté části pozemku parc. č. 1000/3 
v k.ú. Roztoky u Prahy, a to nejpozději do 31. 1. 2019. 

2. RM pověřuje starostu podpisem dohody. 

 
 

 

 
 

 5.12.2018         Skřivan  5.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

443-16/18 

1. RM doporučuje ZM souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 3643/1 v k.ú. Žalov zapsaného na LV 
č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ o výměře cca 
11 m² za cenu 1.000 Kč/m² a pověřuje OSRM objednáním oddělovacího GP. 

2. RM doporučuje ZM souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2772/1 v k.ú. Žalov zapsaného na LV 

č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ o výměře cca 
167 m² za cenu 1.000 Kč/m² a pověřuje OSRM objednáním oddělovacího GP. 

 

 
 

 

 
 

5.12.2018 
       Skřivan 5.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

444-16/18 

1. RM bere na vědomí potřebu krytí výstavby nové ZŠ Žalov bankovním úvěrem ve výši 100 mil. Kč. Bere na 

vědomí návrh zadávacích podmínek pro výběr poskytovatele tohoto úvěru s využitím obecné výjimky dle § 29, 

písm. m) ZZVZ, zadat tuto zakázku mimo režim řádného zadávacího řízení. 

2. RM bere na vědomí návrh složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: členové: J. Jakob, P. 
Skřivan, M. Skálová., J. Kubečka, I. Goll; náhradníci členů: T. Novotný, E. Maršíková, M. Rosincová, P. Macoun, 
P. Schill. 

3. RM ukládá OSRM připravit na řádné zasedání ZM v lednu 2019 materiál pro schválení zadávacích podmínek 

na poskytovatele bankovního úvěru pro zajištění financování výstavby nové ZŠ v Žalově. 

 

 

 

 
 

5.12.2018 Goll  19.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  
proti: 0  zdržel se: 0 

 

445-16/18 

1. RM bere na vědomí potřebu obnovy vozového parku města a schvaluje návrh zadávacích podmínek pro 
„Pořízení dvou nových osobních vozů s financováním cestou operativního leasingu“ se čtyřletým obdobím nájmu 
obou vozů s limitní cenou zakázky 420 tis. Kč bez DPH. 

2. RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: členové: J. Jakob, P. Skřivan, I. Goll; 

náhradníci členů: T. Novotný, E. Maršíková, P. Schill. 

3. RM ukládá OSRM vyhlásit toto zadávací řízení v plánovaném termínu. 

 
 

 

 
5.12.2018 Goll 7.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  
proti: 0  zdržel se: 0 

 

446-16/18 

1. Rada města Roztoky revokuje své usnesení č. 425-15/18 ze dne 14. 11. 2018. 

2. Rada města Roztoky souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s paní P. Č. o prodloužení doby nájmu 

služebního bytu v ulici Zaorálkova 1300 do dne nabytí právní moci stavebního povolení či jiného souhlasu 

stavebního úřadu s rekonstrukcí budovy ZŠ, v rámci které dojde k zániku bytu v ulici Zaorálkova č.p. 1300, 
maximálně však na dobu jednoho roku.  

 

 
 

5.12.2018 Goll 7.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

447-16/18 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12a spočívající v přesunu částky 30 000,- z §3314 z položky 5171 do 

položky 5137. 

5.12.2018 
Špaček 7.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

448-16/18 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 b spočívající v přesunu částky 65 000,- z §3314 z položky 5153 do 

položky 5011. 

 
5.12.2018 

Špaček 5.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

449-16/18 
RM schvaluje jednorázový příspěvek z rozpočtu města vdově/vdovcům ve výši á 3000 Kč paní M. D. a panu M. 
N. 

5.12.2018 
Kalinová 14.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  
proti: 0  zdržel se: 0 

 

450-16/18 
RM schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 6 520 Kč paní V. P. na úhradu záloh na plynové topení a elektřinu za 

měsíce říjen a listopad 2018.    

 

5.12.2018 
       Kalinová 14.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

451-16/18 
RM schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 6 000 Kč paní R. J. na úhradu nákupu radiopřijímače, oblečení, 
obuvi a léků. 

 
5.12.2018 

Kalinová 14.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  
proti: 0  zdržel se: 0 

 

452-16/18 
RM schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 2016 Kč paní H. P. na úhradu obědů v měsíci listopadu a prosinci 

2018 pro své 2 děti ve ŠJ Roztoky. Úhrada bude zaslána přímo na účet školní jídelny. 

 

5.12.2018 Kalinová 14.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

453-16/18 
RM schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 6 000 Kč panu J. S., bytem Roztoky, Přemyslovská 1151 na léky a 
náklady na bydlení. Rada města schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 6 000 Kč panu J. S., bytem Roztoky, 

Přemyslovská 1151 na léky a náklady na bydlení. 

 
5.12.2018 Kalinová 14.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

454-16/18 
RM schvaluje navržený harmonogram vydávání měsíčníku Odraz v roce 2019. RM bere na vědomí zápis z jednání 

redakční rady ze dne 3. 12. 2018. 

5.12.2018 
Drda  31.12.2019 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

455-16/18 RM jmenuje předsedkyní RR časopisu Odraz paní Evu Frindtovou a místopředsedou Mgr. Stanislava Boloňského.  
5.12.2018 

Drda 5.12.2018 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

456-16/18 

RM bere na vědomí podklady provozovatele V a K města Roztoky pro kalkulaci cen vodného, stočného, předané 

pitné vody a převzaté odpadní vody k čištění pro rok 2019. Souhlasí s obsahem a formou předložené kalkulace. 
RM ukládá OSRM připravit na prosincové zasedání ZM materiál pro schválení těchto cen (cena bez DPH 15% 

v Kč za m3 :  vodné 34,00, stočné 30,04, předaná pitná voda 17,55, převzatá odpadní voda k čištění 19,43). 

 

5.12.2018 
Goll 19.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

457-16/18 

RM souhlasí s umístěním zahradního altánu dle předložené studie na pozemcích parc.č. 2362 a 2360/1, k.ú. 

Roztoky u Prahy a požaduje, aby stavebník dořešil oddělení parcely pro altán v souladu s platným RP Tiché údolí 

a přeřešení hranic obou hlavních stavebních parcel. 

 

5.12.2018 Skřivan 19.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

458-16/18 

1. RM souhlasí se záměrem stavebních úprav rodinného domu č.p. 1861, ul. Burgerova, nicméně doporučuje 
investorovi přehodnotit architektonický návrh přístavby. 

2. Souhlas se záměrem bude vyznačen na základě předložení kompletní projektové dokumentace respektující 
stanovisko rady města Roztoky odborem SRM do situace stavby. 

 
 

5.12.2018 Skřivan 21.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

459-16/18 

1. RM souhlasí se stavebními úpravami a přístavbou rodinného domu č.p. 430 v ul. Zaorálkova, za předpokladu, 
že garáž bude posunuta na úroveň garáže na sousedním pozemku. 

2. Souhlas se záměrem bude vyznačen na základě předložení kompletní projektové dokumentace respektující 

stanovisko rady města Roztoky odborem SRM do situace stavby. 

 

 

5.12.2018 
Skřivan 21.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 
Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

460-16/18 

RM souhlasí s rozdělením pozemku parc.č. 2924/1, k.ú. Žalov dle návrhu žadatele, tak aby oba pozemky měly 

minimální výměru 500 m2, a záměrem výstavby rodinného domu na oddělené části pozemku o zastavěné ploše 

max. 100 m2. 

 

5.12.2018         Skřivan 21.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

461-16/18 

1. RM souhlasí se záměrem stavebních úprav rodinného domu č.p. 1031, ul. Obránců míru dle studie Ing. Arch. 
Zdeňka Vávry, avšak požaduje zredukovat výměru zpevněných ploch a zvýšit rozsah ploch zeleně a ploch 
schopných vsaku dešťových vod. 

2. Souhlas se záměrem bude vyznačen na základě předložení kompletní projektové dokumentace respektující 

stanovisko rady města Roztoky odborem SRM do situace stavby. 

 
 

 

5.12.2018 Skřivan 21.12.2018 
pro: Drdová, Hadraba, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: Kubečka 
 

462-16/18 
RM souhlasí s umístěním přístřešku pro osobní automobily a zahradního skladu na pozemku rodinného domu č.p. 

657, ul. 17. listopadu dle předložené situace společnosti IGLOO Architekti, s.r.o. 

 
5.12.2018         Skřivan 21.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 
Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

463-16/18 

1. RM ukládá místostarostovi Michalu Hadrabovi ve spolupráci s Michalem Špačkem (vedoucím MK) zajistit 
veřejné projednání achitektonické studie nové budovy MÚ, MK a ZUŠ. 

2. RM ukládá výše uvedené projednání oznámit veřejnosti s dostatečným časovým předstihem, nejméně však 30 

dní.  

 

 
5.12.2018        Hadraba 28.2.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 
Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

464-16/18 
Rada města schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 100 Kč panu V. M, bytem Roztoky, nám. 5. května čp. 2 na 
jízdné do Prahy na Úřad práce ČR. 

 

5.12.2018        Kalinová 5.12.2018 

pro: Drdová, Hadraba, Kubečka, Novotný, 

Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 

 

465-16/18 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 8 v domě č.p. 21 s panem L. P. na dobu určitou jednoho roku 

za cenu 75,- Kč/m2 a pověřuje starostu jejím podpisem.    

 

5.12.2018 
        Skřivan 5.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

466-16/18 

RM uděluje v souladu s ustanovením 7.2.5. zřizovací listiny souhlas Technickým službám Roztoky, p.o. 

pronajmout část pozemku parc. č. 3161/51 v k.ú. Žalov, jehož součástí je stavba technického vybavení – skladová 
hala čp. 1285, o výměře 48,72 m² za cenu 2.500 Kč/měsíc na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019. 

 

5.12.2018         Sládek 31.1.2019 
pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

467-16/18 
RM schvaluje záměr spolufinancovat zhotovení sochy sv. Ludmily do výše cca 50 000 Kč., která bude umístěna v 

prostoru Levého Hradce.  

 
5.12.2018      T. Novotný 5.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

468-16/18 
RM souhlasí s účastí města na organizaci Svatoludmilské pouti, spojené s vernisáží putovní výstavy o životě sv. 

Ludmily, která se bude konat dne 15.9.2019. 

 

5.12.2018 
      T. Novotný 5.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

469-16/18 
RM konstatuje, že pro pořádání konference město nedisponuje dostatečnými personálními ani finančními 

kapacitami.   

 

5.12.2018 
      T. Novotný 5.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

470-16/18 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 c spočívající v přesunu částky 400 000,- z §3612 z položky 5171 do 

položky 6121 a 300 000 ,- z §3613 z položky 6121 do položky 5171. 

 

5.12.2018 
       T. Novotný 5.12.2018 

pro: Drdová, Kubečka, Novotný, Štifter,  

proti: 0  zdržel se: 0 
 

 


