
Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 1 

50-3/12 
 

RM schvaluje program s doplněním 

 
7.3.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

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

zdržel se: 0 

 

51-3/12 

RM schvaluje zápis č. 2/2012 ze dne 8.2.2012 se změnou u bodu 15 – Kontinuální podpora a granty na I. pololetí roku 
2012: 

Radní za ODS přijímají vysvětlení a omluvu T. Novotného za procesní pochybení při schvalování návrhu dotací pro 

Roztoč, TJ Sokol a SK Roztoky a navrhují hlasovat o usnesení.  

7.3.2012 p. Jakob ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 
Pařízek, Šlancarová, Šefr, (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení 7.3.2012     

 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 1.2.2012 do 28.2.2012. 

 
7.3.2012     

52-3/12 
RM se s ohledem na dosavadní výsledky práce MgA B. Šlégla rozhodla nevypsat konkurz na pozici ředitele ZUŠ a 
uzavřít s ním novou smlouvu na dobu určitou, dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

7.3.2012 
p.Boloňský, 

Pösingerová 

31.3.2012 
 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

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

zdržel se: 0 

 

53-3/12 

RM souhlasí s pronájmem městského bytu č. 5 v ul. Nádražní č.p. 21, Roztoky p. P.K., za měsíční nájemné ve výši 

6.000,- Kč + zálohy na služby ve výši 1.252,- Kč, kauce ve výši 12.000,- Kč, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Nájemní smlouvu uzavře Real Sprom, Přemyslovská 1468, Roztoky. 

7.3.2012 p. Šefr, Abramovič 31.3.2012 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

54-3/12 

RM žádá komisi stavební a rozvoje města o vyjádření k akci – Obytný soubor Roztoky 
v návaznosti na usnesení RM č. 305-20/2011. 

Ukládá MÚ, aby posoudil, zda je investiční záměr v souladu s vyhláškou č. 6/1995 a 18/2001 k úz. plánu. 
RM v návaznosti na usnesení č. 305-20/2011 ukládá OSRMŽP, aby vyzval investora k vypracování analýzy dopadu 

záměru na infrastrukturu města. 

7.3.2012 p. Šefr, Abramovič 2.4.2012 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

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

zdržel se: 0 

 

55-3/12 
RM nesouhlasí s přístavbou RD na pozemku parc. č. 821 v k.ú. Roztoky u Prahy, protože se domnívá, že by stavba 

byla v této lokalitě hmotově předimenzovaná a nemá dostatek informací o vlivu stavby na okolní pozemky. 
7.3.2012 p. Šefr, Abramovič ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová, Šefr (6) 

proti: Jandík (1) 

zdržel se: 0   

 

56-3/12 

RM souhlasí s výstavbou RD na pozemku parc. č. 2443/30 v k.ú. Roztoky u Prahy dle předložené dokumentace (studie 

12/1/2012). 
 

7.3.2012 p. Šefr, Abramovič ihned 

pro: p. Jakob, Novotný, Pařízek, 
Šlancarová, Šefr (5) 

proti: 0 

zdržel se: p. Boloňský, Jandík (2) 

 

 
RM nesouhlasí s výstavbou RD na parc. č. 2571 v k.ú. Roztoky u Prahy s předloženým návrhem, neboť výška 3 
nadzemní podlaží se vymyká okolní zástavbě. 

 

7.3.2012 
Návrh nebyl přijat 

 
 

pro: p. Boloňský, Novotný  (2) 
proti: p. Pařízek, Jandík, Šefr (3) 

zdržel se: p. Jakob, Šlancarová (2) 

 

 
RM souhlasí s výstavbou RD na parc. č. 2571 v k.ú. Roztoky u Prahy dle předložené dokumentace. 

 
7.3.2012 

Návrh nebyl přijat 

 
 

pro: p. Jandík, Pařízek, Šefr  (3) 
proti: p. Boloňský (1) 

zdržel se: p. Jakob, Šlancarová, Novotný 

(3) 

 

57-3/12 

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

plus s.r.o., Učňovská 100/1, Praha 9, které spočívá v pokládce podzemního komunikačního vedení v pozemcích města 

parc. č. 2752, 2757/1, 2756/1, 2753/1, 2730, 2739/27, 2729, 2910/1, 2728, 3233, 3209, 2995/1, 3189/109, 3189/75, 

3189/119, 2995/11, 3029/22, 3028/153, 3028/80, 3029/1, 3028/1, 3033, 3030, 3087/3, 3087/1, 3841/23, 3841/22, vše 
v k.ú. Žalov, v délce cca 3 381 bm, ve výši 200,- Kč/1bm. 

7.3.2012 p. Šefr, Abramovič 21.3.2012 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová, Šefr (6) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

58-3/12 

RM ukládá OSRMŽP a TS, aby přemístily sběrné nádoby na novém stanovišti Na Panenské na pozemek parc. č. 

3189/119 vedle pozemku parc. č. 3189/543. 

 

7.3.2012 p. Šefr, Abramovič ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová (6) 
proti: 0 

zdržel se: p. Šefr (1) 

 

 
RM upravuje znění směrnice na  prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města Roztoky v části A, odd. I, 

bod 1, poslední odstavec: závorka vypuštěna. 
7.3.2012 

Návrh nebyl přijat 

 
 

pro: p., Jakob, Novotný, Šefr, (3) 
proti: p. Jandík, Pařízek Šlancarová (3) 

zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

59-3/12 
RM upravuje znění směrnice na  prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města Roztoky v části A, odd. I, 

bod 1, poslední odstavec, v textu v závorce vypouští: „skalnaté pozemky, pozemky porostlé náletem“. 
7.3.2012 p. Šefr, Abramovič ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Šlancarová (4) 
 



Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 2 

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: p. Pařízek, Šefr (2) 

60-3/12 RM souhlasí s vnitřní směrnicí pro prodej a pronájmy nemovitého majetku ve vlastnictví města Roztoky. 7.3.2012 
p. Jakob, 

Abramovič 
31.3.2012 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová (5) 

proti: p. Jandík (1) 
zdržel se: p. Šefr (1) 

 

61-3/12 
RM ukládá OSRMŽP a vedení města, aby vstoupili v individuální jednání s klíčovými vlastníky pozemků, kterých se 

týká rekonstrukce krajské komunikace průtahu města. 
7.3.2012 p. Šefr, Abramovič ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová, Šefr (7) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

62-3/12 
RM ukládá OSRMŽP, aby ve spolupráci s MP zpracoval návrh vnitřní směrnice „Odstraňování autovraků v katastru 

města Roztoky“ a předložil ji ke schválení. 
7.3.2012 

p. Abramovič, 

Vevera 

9.5.2012 

 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová, Šefr (7) 

proti: 0 

zdržel se: (0) 

 

63-3/12 

RM ruší VZ na „Poskytování právních služeb pro město Roztoky“. Z důvodů přetrvávající nečinnosti ÚOHS v případě 

podaného podnětu na přezkoumání postupu zadavatele a z důvodů změn potřeb zadavatele v oblasti poskytování 
právního poradenství. RM pověřuje odbor SRMŽP oznámením této skutečnosti všem účastníkům výběrového řízení. 

 

7.3.2012 p. Goll   31.3.2012 

pro: p. Boloňský Jakob, Jandík, 

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

zdržel se: (0) 

 

 

RM vypouští ze Zadávací dokumentace pro VZ na uzavření rámcové smlouvy na poskytování právně-poradenských 
služeb městu Roztoky všechny části, které se týkají právně-poradenských služeb v oblasti koncesního řízení a v odst. 

13 mění váhu kritéria č. 1 ze „45 %“ na „75 %“ a kritéria č. 3 z „15 %“  na „25 %“.  

 

7.3.2012 Návrh nebyl přijat.  

pro: p. Jandík, Pařízek, Šefr (3) 
proti: p. Jakob (1) 

zdržel se: p. Novotný Boloňský, 

Šlancarová (3) 

 

64-3/12 
RM mění v celé Zadávací dokumentaci pro VZ na uzavření rámcové smlouvy na poskytování právně-poradenských 

služeb městu Roztoky počet vítězných uchazečů, s nimiž bude uzavřena rámcová smlouva, z jednoho na dva. 
7.3.2012 p. Goll ihned 

pro: p. Boloňský Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová, Šefr (7) 

proti: (0) 
zdržel se: (0) 

 

65-3/12 
RM mění v Zadávací dokumentaci pro VZ na uzavření rámcové smlouvy na poskytování právně-poradenských služeb 

městu Roztoky v odst. 6.8 písm. b) číslovku „10“ na „3“. 
7.3.2012 p. Goll ihned 

pro: p. Boloňský Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová, Šefr (7) 

proti: (0) 
zdržel se: (0) 

 

66-3/12 

RM mění v Zadávací dokumentaci pro VZ na uzavření rámcové smlouvy na poskytování právně-poradenských služeb 

městu Roztoky  v odst. 6.9 písm. c) text „…minimálně 5 let praxe s poskytováním právně-poradenských služeb 
v oblasti koncesních řízení…“ na text „…minimálně 1 rok praxe s poskytováním právně-poradenských služeb v oblasti 

koncesních řízení…“ a text „…minimálně 3 roky praxe s poskytováním právně-poradenských služeb v oblasti 

koncesních řízení…“ na text „„…minimálně 1 rok praxe s poskytováním právně-poradenských služeb v oblasti 
koncesních řízení…“. 

7.3.2012 p. Goll ihned 

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

proti: (0) 

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

67-3/12 
RM mění v Zadávací dokumentaci pro VZ na uzavření rámcové smlouvy na poskytování právně-poradenských služeb 

městu Roztoky v odst. 6.8 písm. a) číslovku „30“ na „15“. 
7.3.2012 p. Goll ihned 

pro: p. Boloňský, Jandík, Novotný, 

Pařízek, Šefr (5) 

proti: (0) 
zdržel se: p. Jakob, Šlancarová (2) 

 

68-3/12 
 

RM mění v Zadávací dokumentaci pro VZ na uzavření rámcové smlouvy na poskytování právně-poradenských služeb 

městu Roztoky  v odst. 13 váhu kritéria č. 2 z „40 %“ na „30 %“ a váhu kritéria č. 3 z „15 %“ na „25 %“. 

 

7.3.2012 p.Goll ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Šlancarová (4) 
proti: p. Jandík, Pařízek (2) 

zdržel se: p. Šefr (1) 

 

69-3/12 

Rada města schvaluje zadávací podmínky pro VZ ve znění schválených změn na uzavření rámcové smlouvy se dvěma 

dodavateli na poskytování právně-poradenských služeb městu Roztoky. RM schvaluje složení komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek: členové p. Jakob, Šefr, Boloňský, Goll. Jako člena a náhradníka s právnickým vzděláním 

RM navrhuje: JUDr. Zdeňka Záhoře a JUDr. Petra Turoně jako náhradníka. RM pověřuje OSRMŽP vyhlášením 
veřejné zakázky v nejbližším možném termínu. 

7.3.2012 p. Jakob, Goll ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Šlancarová, Šefr (5) 
proti: p. Jandík, (1) 

zdržel se: p. Pařízek (1) 
 

 

70-3/12 

RM schvaluje udělení výjimky z ustanovení vnitřní směrnice č. 3/2011 „Zásady a postupy při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu“ a povoluje, s ohledem na okolnosti projektu „Pomáháme společně“, pořízení 

automatizovaného externího defibrilátoru pro potřeby Městské policie Roztoky přímou objednávkou od společnosti AZ 
– Medica, o.s. 

7.3.2012 
p. Jakob, Goll, 

Vevera 
ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová, Šefr (6) 

proti: Jandík (1) 
zdržel se: (0) 

 



Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 3 

71-3/12 

RM doplňuje zadávací podmínky pro poptávkové řízení na dodávku výzbroje a výstroje pro jednotku dobrovolných 

hasičů města Roztoky v čl. 2 o větu: „Zásahový oblek FENIX 1 bude mít nápis ,HASIČI´ ,ROZTOKY´ s nápisy pod 

sebou“. 

7.3.2012 p. Goll ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

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

zdržel se: (0) 

 

72-3/12 

RM schvaluje zadávací podmínky pro poptávkové řízení na dodávku výzbroje a výstroje pro jednotku dobrovolných 

hasičů města Roztok. Dále schvaluje navržené složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, členové: p. 
Jakob, Šmíd, Goll. 

7.3.2012 
p. Jakob, Goll, 

Šmíd 
ihned 

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

proti: (0) 

zdržel se: Jandík (1) 

 

73-3/12 
RM ukládá místostarostovi Boloňskému svolat ve věci rekonstrukce žalovského hřiště u  Základní školy Žalov 

společné jednání se zástupci veřejnosti, města, MÚ, školy a ing. ak. arch. S. Matějkové. 
7.3.2012 

p. Boloňský, 

Maršíková 
2.4.2012 

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

proti: (0) 

zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí informaci OSRMŽP o možnostech darování veřejného osvětlení Na Panenské II, v k.ú. Žalov. 7.3.2012     

 RM bere na vědomí analýzu obsazenosti, nákladů a výše příspěvků na neinvestiční náklady MŠ v Roztokách.      

74-3/12 RM ukládá OVV vypracovat analýzu možností úspor provozních nákladů mateřských škol. 7.3.2012 p. Dědičová 2.4.2012 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

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

zdržel se: (0) 

 

75-3/12 
RM souhlasí s možností využívání prostor Husova sboru Církve československé husitské v Roztokách jako obřadní 
síně pro konání civilních svatebních obřadů. 

7.3.2012 p. Dědičová ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

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

zdržel se: (0) 

 

76-3/12 
RM souhlasí s výší zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Spěšného v částce 11.000,38 Kč. RM souhlasí 

s převedením celé částky zlepšeného hospodářského výsledku v MŠ Spěšného do rezervního fondu. 
7.3.2012 

p. Dědičová, 

Walterová 
ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 
Novotný, Pařízek, Šefr (6) 

proti: (0) 

zdržel se: (0) 

 

77-3/12 
RM souhlasí s navýšením rozpočtu pro MŠ Spěšného o částku 50.000 Kč na zajištění praní a žehlení prádla v externí 

prádelně v ulici Třebízského 616, Roztoky. 
7.3.2012 

p. Dědičová, 

Walterová 
ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šefr (6) 

proti: (0) 
zdržel se: (0) 

 

78-3/12 
RM schvaluje dle § 6 odst. 4 zák. č. 202/1990 Sb.  v platném znění, poplatek za tombolu na plese ZŠ Roztoky ve výši 
500 Kč s tím, že lze tento poplatek zaplatit bez nutnosti doložení dalších dokladů. RM schvaluje vyplacení finančního 

příspěvku pro ZŠ Roztoky ve výši 500,- Kč na uspořádání školního plesu. 

7.3.2012 
p. Dědičová, 

Walterová 
ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová, Šefr (7) 

proti: (0) 
zdržel se: (0) 

 

 
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč z kap. 6112 pol. 5492 rozpočtu města na podporu oddílu 
mladých hasičů při SDH Roztoky na pořízení ochranných dětských přileb. 

7.3.2012 Návrh nebyl přijat  

pro: p. Pařízek, Šefr (2) 

proti: p. Jandík, Boloňský (2) 
zdržel se: Jakob, Novotný, Šlancarová 

(3) 

 

79-3/12 
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.200 Kč z kap. 6112 pol. 5492 rozpočtu města na podporu oddílu 

mladých hasičů při SDH Roztoky na pořízení ochranných dětských přileb. 
7.3.2012 

p. Jakob, 

Walterová 

ihned 

 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Šlancarová (4) 

proti: p. Jandík, (1) 

zdržel se: p. Pařízek, Šefr (2) 

 

80-3/12 

RM v návrhu Dodatku k cenové příloze Tržního řádu vypouští v 2. odstavci text: „ bez přípojky elektrické energie“ a 

„1 stánek s přípojkou elektrické energie 250 Kč/den (jen na Tyršově náměstí)“. RM po úpravě textu souhlasí 
s Dodatkem k Cenové příloze Tržního řádu. 

7.3.2012 
p. Jakob, Dědičová 

 

ihned 

 

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

proti: (0) 

zdržel se: (0) 

 

81-3/12 RM žádá školskou komisi o stanovisko k návrhu Provozního řádu veřejně přístupné školní zahrady. 7.3.2012 
p. Jakob, 

Pösingerová 
ihned 

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

proti: (0) 
zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2011. 7.3.2012     

82-3/12 
RM souhlasí s tím, aby vyřazené knihy z městské knihovny byly nabídnuty k odprodeji za jednotnou cenu 5,- Kč/1 sv. 

Peníze získané prodejem budou vyúčtovány do pokladny města a zbylé knihy odvezeny do sběru (TS). 
7.3.2012 p. Urxová ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová, Šefr (7) 
 



Číslo Usnesení RM Termín Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 

URM   pan/paní    

 

  STRANA 4 

proti: (0) 

zdržel se: (0) 

83-3/12 
RM na žádost volebního sdružení DOST odvolává z funkce člena redakční rady Odrazu pana Mgr. Petra Nohela a 

místo něj jmenuje s okamžitou platností členem redakční rady Odrazu pana Mgr. Michala Přikryla. 
7.3.2012 p. Jakob, Dědičová ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, 

Novotný, Pařízek, Šlancarová, Šefr (7) 

proti: (0) 
zdržel se: (0) 

 

84-3/12 
RM na žádost ODS odvolává z funkce členku školské komise paní Mgr. Ivetu Pařízkovou a místo ní jmenuje členem 

školské komise pana Ing. Milana Veselého. 
7.3.2012 p. Jakob, Dědičová ihned 

pro: p. Jakob, Jandík, Novotný, Pařízek, 

Šlancarová, Šefr (6) 

proti: (0) 
zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

85-3/12 
RM schvaluje přiznání finančních příspěvků pro vdovce a vdovy dle zápisu z jednání sociální komise ze dne 

16.2.2012. 
7.3.2012 p. Kalinová ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová, Šefr (6) 

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: (0) 

 

86-3/12 
RM souhlasí s vyplacením příspěvku p. M. V. na úhradu odvozu odpadu ve výši 1000,- Kč a jeho zasláním přímo na 
účet města. 

7.3.2012 p. Kalinová ihned 

pro: p. Boloňský Jakob, Jandík, 

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

zdržel se: (0) 

 

87-3/12 
RM souhlasí s vyplacením částky 500,- Kč z rozpočtu města p. J. S. na nákup léků a úhradu jízdného do Prahy pro 

výplatu dávky v hotovosti. 
7.3.2012 p. Kalinová ihned 

pro: p. Boloňský Jakob, Novotný, 
Pařízek, Šlancarová (5) 

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: p. Šefr (1) 

 

 RM bere na vědomí zápis z redakční rady Odrazu. 7.3.2012     

 RM bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a rozvoje města. 7.3.2012     

 


