
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

406-13/13 

RM upravuje a doplňuje program následovně: 

 k původně navrženému bodu programu č. 3 „Kontrola plnění usnesení, informace OSRMŽP k plnění některých 

URM a žádost o revokaci a zrušení konkrétních URM“ se zařazuje nový materiál „Soukromé pozemky na školní 

zahradě v Roztokách“  

 před bod 4 se zařazuje nový bod „Ústní informace k rekonstrukci kotelny ZŠ Roztoky – budova Žalov“   

 k původně navrženému bodu programu č. 4 „Příprava rozpočtu na rok 2014“ se zařazuje alternativní návrh 

rozpočtu místostarosty p. Jandíka 

 za bod 5 původně navrženého programu „Revokace URM 131-7/12 – směna pozemků s SDH“ se zařazuje nový 

bod „Další kroky v záležitosti přípravy nového Územního plánu“ 

 za bod 6 původně navrženého programu „Žádost o byt v DPS“ se zařazuje nový bod „Volné obecní byty“  

 k původně navrženému bodu programu č. 14 „Námitky k opatření obecné povahy – stanovení záplavového 

území únětického potoka“ se přiřazuje doplňující materiál  

 k původně navrženému bodu programu č. 17 „Schválení ZD VZ „Zhotovení PD pro rekonstrukce vybraných 
komunikací v Roztokách pro rok 2014“ se přiřazuje doplňující materiál 

 za bod 17 se zařazují nové body „ Schválení postupu při výběru zhotovitele rekonstrukce městského bytu č. 4, 
ulice Jungmannova 286“ a „Schválení změny zadávacích podmínek dílčí VZ dle rámcové smlouvy se třemi 

dodavateli „opravy cest, chodníků a pochozích ploch ve vybraných lokalitách města Roztoky“ 

 k původně navrženému bodu programu č. 21 „Autobusová linka č. 359“ se zařazuje ústní informace o zpoždění 
autobusů 

 před „Infoblok“ se nově zařazuje bod „Žádost o splátky“ 

 před „Infoblok“ se předřazuje bod 23/6 „Vymáhání poplatků – informace k URM 271-8/13“  

 k původně navrženému bodu programu 23/4 „Zápis z jednání sociální a zdravotní komise konané dne 23. 9. 
2013 se přiřazuje „Žádost paní A. G. o úhradu obědů ve školní jídelně pro své děti“ 

 do bodu 23 „Infoblok“ se zařazují nové body:  

 Další kroky ve věci svozu tříděného odpadu v návaznosti na URM 227-7/13 

 Zápis z RR časopisu Odraz č. 10 ze dne 30. 9. 2013 

 Rozšíření dětského hřiště na ulici Obránců míru 

a schvaluje navržený program s doplněním. 

9.10.2013 p. Jakob ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

407-13/13 
RM schvaluje opravu překlepu v zápise č. 12/2013 ve znění URM č. 386-12/13a), kde „Dobrovského“ se mění na 

„Dobrovolného“.  
9.10.2013 p. Skalníková ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

408-13/13 RM schvaluje zápis č. 12/2013. 9.10.2013 p. Skalníková ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

409-13/13 

RM mění termíny u URM č.: 

173-5/13  do 4. 12. 2013 

187-6/13  do 4. 12. 2013 

188-6/13d)  do 31. 12. 2013 

278-9/13  do 31. 12. 2013 
321-11/13  do 30. 11. 2013 

327-11/13   do 6. 11. 2013 

398-12/13  do 31. 12. 2013 

9.10.2013 p. Skalníková ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí plnění usnesení.      

410-13/13 
RM žádá tajemníka MÚ, aby předložil na příští jednání RM závazný výklad vnitřní směrnice „Zásady a postupy při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu – novela 2012“ a postup při jeho naplňování.  
9.10.2013 p. Drda 6. 11. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 RM bere na vědomí přílohu k materiálu č.3/1 (plnění usnesení), který vypracoval vedoucí odboru SRMŽP p. Polák. 9.10.2013     



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

411-13/13 

a) RM revokuje URM č. 12-1/12. 

b) RM revokuje URM č. 355-18/12. 

c) RM prodlužuje termín plnění URM č. 36-2/13 na 30. 6. 2014 a pověřuje  

     OSRMŽP, aby o této změně informoval obyvatele Olbrachtovy ulice. 

9.10.2013 

a) p. Skalníková 

b) p. Skalníková 
c) p. Skalníková, 

Polák 

a) ihned 
b) ihned 

c) 30.6.2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

412-13/13 
RM ukládá vedení města jednat po uzavření dědického řízení s nabyvateli pozemků parc. č. 1301/4 a 1301/3 v k.ú. Roztoky 

u Prahy o jejich dalším využívání, pronájmu či odkupu. 
9.10.2013 p. Jakob, 

Boloňský 
30. 4. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

413-13/13 
RM ukládá OSRMŽP a TS zajistit zjednosměrnění ulice 17. listopadu od ulice Puchmajerovy ke Školnímu náměstí v tomto 

směru. 
9.10.2013 p. Polák, Sládek 31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

414-13/13 

a) RM bere na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského o vyřešení havarijního stavu kotelny v ZŠ Roztoky, 

budova Žalov. 

b) RM souhlasí s navýšením ceny díla „Rekonstrukce kotelny ZŠ Žalov“ o vícepráce spočívající ve výměně 

regulační a elektrické instalace v limitu do 20 % ceny zakázky.  

c) RM žádá ředitelku ZŠ Roztoky o informaci o stavu vyřízení pojistné události  havárie kotelny ZŠ v budově 

v Žalově. 

9.10.2013 
b) p. Polák 
 

c) p. Gabaľová 

b) 30.11.201 
 

c) 6.11.2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

415-13/13 RM ukládá MÚ prověřit stav věcných břemen v souvislosti s pokládáním optického kabelu firmou Connect plus, s.r.o. 9.10.2013 p. Polák 30. 11. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

416-13/13 
RM žádá na své příští jednání informaci o případných sankcích v souvislosti s neplněním termínu zahájení koncesního řízení 

na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury vybranou advokátní kanceláří. 
9.10.2013 p. Polák  6. 11. 2013 

pro: p. Černý, Jakob, Jandík, Pařízek (4) 

proti: 0 

zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

417-13/13 

a) RM revokuje usnesení č. 131-7/12. 

b) RM doporučuje ZM souhlasit se záměrem směny části pozemku parc. č. 881/zahrada/ o velikosti cca 423 m2, 

části pozemku parc. č. 810/10 /ostatní plocha, ostatní komunikace/ o velikosti cca 118 m2 a části pozemku parc. 

č. 892 /orná půda/ o velikosti cca 223 m2 vše v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaných na LV č. 10001 u KÚ pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ ve vlastnictví města Roztoky za pozemek parc. č. 2419/2 

/ostatní plocha, jiná plocha/ o velikosti 734 m2 v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaný na LV č. 2418 u KÚ pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ ve vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů, Máchova 449, 

Roztoky. 

9.10.2013 
a) p. Skalníková 

 

b) p. Polák 

a) ihned 

 

b) 23.10.2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

418-13/13 
RM doporučuje ZM souhlasit s podáním žádosti k  Odboru územního plánování MěÚ Černošice ve věci pořízení územního 

plánu města Roztoky v souladu s § 6 odst. 1) písm. c) stavebního zákona. 
9.10.2013 p. Polák 23. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

419-13/13 

RM, s ohledem na specifickou situaci žadatelky, uděluje výjimku z věkového limitu a přiděluje paní J. Č. (nar. 1949) byt č. 

23 v Domě s pečovatelskou službou od 1. 12. 2013 na dobu jednoho roku s opcí podmíněnou tím, že do 1. 12. 2013 uzná 

písemně dluh na nájemném a službách v obecním bytě a uzavře splátkovou dohodu a bude dodržovat splátkový kalendář.  

9.10.2013 

p. Kalinová, 

Boloňský, 

Dvořáková (Real 

Sprom) 

1. 12. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

420-13/13 

RM doporučuje ZM nabídnout k volnému prodeji tyto 4 volné obecní byty: 

- byt č. 15 v Braunerově ulici č. p. 996 

- byt č. 13 v Braunerově ulici č. p. 1022 

- byt č. 7 v Masarykově ulici č. p. 752 

- byt č. 15 v Braunerově ulici č. p. 995. 

9.10.2013 p. Polák, 

Boloňský 
23. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

421-13/13 RM předřazuje bod jednání „Žádost o splátky“.  9.10.2013 p. Jakob ihned 
pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný, 

Pařízek (5) 
 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

proti: 0 

zdržel se: 0 

422-13/13 

a) RM bere na vědomí žádost paní G. H. a souhlasí se splácením dluhu vůči městu na nájemném a službách ve 3 

splátkách do konce roku 2013 s tím, že pozastavuje po tuto dobu výkon URM č. 265-8/13 d) pro paní G. H.  

b) RM žádá místostarostu p. Boloňského, aby ústně informoval RM na příštím jednání o průběhu splácení dluhu 

paní G. H. 

9.10.2013 

a) p. Dvořáková 
(Real Sprom) 

b) p. Boloňský, 

Dvořáková (Real 

Sprom) 

a) ihned 

 

b) 6.11.2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

423-13/13 

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením následujících dodatků smluv zajišťujících provozování městské čistírny 

odpadních vod: 

1. Dodatek č. 4 k Dohodě o společném postupu při využívání čistíren odpadních vod v Roztokách mezi městem Roztoky a 

VUAB Pharma, a.s. 

2. Dodatek č. 7 k Nájemní smlouvě a dalších ujednáních mezi VUAB Pharma , a.s. a městem Roztoky. 

3. Dodatek č. 6 k Podnájemní smlouvě mezi městem Roztoky a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. 

9.10.2013 p. Boloňský

  
23. 10. 2013 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný (4) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

RM bere na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského o stavu jednání s VUAB Pharma, a.s. o smluvních podmínkách 

rekonstrukce kalového hospodářství čistírny odpadních vod. 9.10.2013 p. Sládek, 
Novotný 

30. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

424-13/13 
RM souhlasí s provedením nezbytných oprav a úprav naučné stezky na Levém Hradci, které budou provedeny TS 

v součinnosti s radním p. Novotným. 
9.10.2013     

425-13/13 

RM souhlasí s výměnou tabulek naučné stezky v lokalitě Levého Hradce. Nové tabulky budou dodány do konce listopadu 

2013. Přes zimu budou vyrobeny dva patníky z tvrdého dřeva a na jaře budou vyrobené tabulky instalovány dílem na tyto 

nové patníky, dílem na stávající.  

9.10.2013 p. Novotný, 

Dědičová 
30. 11. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

426-13/13 
RM souhlasí s instalací lana, zábradlí na místech specifikovaných radním panem Novotným a průvodci na Levém Hradci. 

Finanční náročnost zhotovení přírodního zábradlí bude ve výši cca 15.000,- Kč a bude vyrobeno přes zimu.  
9.10.2013 

p. Novotný, 
Sládek 

 

31. 3. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

427-13/13 
RM souhlasí s úhradou nákladů na nátěrové hmoty pro natření padacího můstku v průvodcovské věžičce a s odměnou 

1.000,- Kč průvodcům za tuto práci.  
9.10.2013 sl. Walterová 30. 11. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

428-13/13 
RM schvaluje odměnu 2.000,- Kč pro paní Z. D. za vysoušení kostela sv. Klimenta na Levém Hradci po letních přívalových 

deštích a za práce související.   
9.10.2013 sl. Walterová  31. 10. 201 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

429-13/13 

RM schvaluje drobné úpravy zeleně na hřbitově, které budou provedeny TS podle konkrétní specifikace radním p. 

Novotným a redukci množství zákazových cedulí na vratech hřbitova, která bude rovněž provedena TS po poradě s radním 

p. Novotným.     

9.10.2013 p. Sládek, 

Novotný 
30. 11. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

430-13/13 
RM schvaluje pořízení dvou typů turistických vizitek (jedna podle dobové pérovky zachycující Levý Hradec roku 1860, 

druhá s barevnou fotografií Levého Hradce) za částku do 4.000 Kč celkem. 
9.10.2013 p. Skalníková 30. 11. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

RM bere na vědomí informaci radního p. Novotného a tajemníka MÚ p. Drdy o přípravě aplikace pro koordinaci termínů 

kulturních akcí na stránkách města. 9.10.2013     

431-13/13 RM ukládá starostovi, aby zajistil účast vedoucího strážníka MP na každém zasedání ZM.   9.10.2013 p. Jakob 
6. 11. 2013 a 

průběžně 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, Pařízek (4) 

proti: 0 

zdržel se: p. Jandík (1) 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

432-13/13 
RM přesouvá projednání původně navrženého bodu 11 „Přejímání článků z časopisu Odraz do jiných médií“ před 

„Infoblok“. 
9.10.2013 p. Jakob ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

433-13/13 

a) RM ukládá tajemníkovi MÚ, aby ve spolupráci s místostarostou p. Boloňským dopracoval předložený návrh 

vnitřní směrnice „Metodický postup – úrazy na městských komunikacích“.  

b) RM žádá tajemníka MÚ, aby ve spolupráci s pojišťovacím makléřem prověřil současnou pojistnou smlouvu. 

9.10.2013 

a) p. Drda, 

Boloňský 

 

b) p. Drda 

a) 6.11.2013 

 

b) 6.11.2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

434-13/13 

RM souhlasí se změnou počtu systemizovaných míst referentů v Odboru vnitřních a sociálních věcí na počet na 4,5 s tím, že 

celkový počet systemizovaných míst MÚ zůstává na 32,75 a ukládá tajemníkovi MÚ provést tuto změnu v souladu s 

pracovněprávními předpisy s účinností od 1. 11. 2013. 

9.10.2013 p. Drda 1. 11. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

435-13/13 

RM vznáší zásadní připomínky k návrhu opatření obecné povahy stanovující záplavové území Únětického potoka, protože 

oprava plotu části pozemku parc. č. 2247 k.ú. Roztoky u Prahy zásadně ovlivňuje zátopové oblasti, s čímž návrh 

nedostatečně počítá, a zároveň vznáší pochybnosti, že byla tato stavba povolena a zkolaudována v souladu se zákonem a 

platným opatřením. 

RM ukládá OSRMŽP o těchto připomínkách neprodleně do 10. 10. 2013 informovat Odbor životního prostředí MÚ 

Černošice a prověřit soulad stavby oplocení pozemku parc. č. 2247 v k. ú. Roztoky u Prahy se zákonem. 

9.10.2013 p. Polák 10. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

436-13/13 

a) RM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 107/2013, jejímž předmětem je rekonstrukce vybraných 

komunikací v katastru obce Roztoky, včetně změnových listů č. 1 – 5. 

b) RM pověřuje starostu města Jana Jakoba podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě č. 107/2013 týkající se 

rekonstrukce Haškovy ulice.  

9.10.2013 a) p. Polák 

b) p. Jakob, Polák 

a) ihned 

 

b) ihned 

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

Pařízek (5) 

proti: 0  

zdržel se: 0 

 

437-13/13 

RM schvaluje zadávací dokumentaci k VZ „Zajištění odběru, svozu a ekologického odstranění nebezpečného odpadu“ a 

souhlasí s návrhem komise ve složení: členové: S. Boloňský, J. Polák, J. Sládek, L. Zeman a I. Goll; náhradníci: J. Jakob, E. 

Maršíková, I. Bohabojová, R. Reváková a P. Schill. 

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

 

9.10.2013 p. Polák  31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

438-13/13 

a) RM ukládá OSRMŽP: 

 aby ve spolupráci s radním p. Novotným, upravili část zadávací dokumentace (dále jen ZD) „zhotovení 

projektové dokumentace pro rekonstrukce vybraných komunikací v Roztokách pro rok 2014“ v případě výběru 

konkrétního typu obrubníků v konkrétních lokalitách 

 v případě ulice Na Pískách upravit ZD upraven podle požadavků Národního památkového úřadu  

 v celé ZD z názvu vyškrtnout „rok 2014“ 

 na str. 7, 10 a 13 byly v ZD opravit termíny harmonogramů. 

b) RM schvaluje zadávací dokumentaci k VZ malého rozsahu „zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukce 

vybraných komunikací města Roztoky v roce 2014“ ve znění schválených změn a souhlasí s návrhem komise ve složení: 

členové: S. Boloňský, J. Polák, J. Mrňák, H. Záhorská a I. Goll; náhradníky: J. Jakob, E. Maršíková, P. Frýbort, P. Schill a 

L. Zeman. 

c) RM pověřuje odbor SRMŽP vyhlášením této veřejné zakázky v nejbližším možném termínu. 

9.10.2013 a) – c) p. Polák  31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

439-13/13 

RM schvaluje zadávací dokumentaci k VZMR „kompletní rekonstrukce nájemního bytu č. 4, ulice Jungmannova 286, 

Roztoky“ a pověřuje správce nemovitosti firmu RealSprom, s.r.o. vyhlášením a administrací této veřejné zakázky jménem 

Města Roztoky v nejbližším možném termínu. Pracovníkem pověřeným k účasti na výběrovém řízení za majitele bude 

referent veřejných zakázek MÚ Roztoky – Ing. Ivan Goll. Výsledky výběrového řízení podléhají schválení RM před 

podpisem realizační smlouvy s vítězem veřejné zakázky. 

9.10.2013 
p. Polák , 
Dvořáková (Real 

Sprom) 

31. 10. 2013  

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

440-13/13 RM ukládá OSRMŽP zařídit zajištění bytu č. 4, ulice Jungmannova 286, Roztoky pro zimní období. 9.10.2013 p. Polák , 
Sládek   

31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

441-13/13 RM bere na vědomí informaci o nedostatku nabídek v dílčí veřejné zakázce na „opravy cest, chodníků a pochozích ploch ve 9.10.2013 p. Polák  31. 10. 2013 pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný,  
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vybraných lokalitách města Roztoky“ pravděpodobně z důvodu příliš nízké limitní ceny zakázky. RM souhlasí s úpravou 

zadávacích podmínek navýšením limitní ceny zakázky o 150.000,- Kč – na 1.800.000,- Kč bez DPH), za současného 

prodloužení lhůty pro podání nabídek do 18. 10. 2013, do 11:00 hodin. 

RM pověřuje odbor SRMŽP neprodleným oznámením těchto skutečností účastníkům rámcové smlouvy a následným 

pokračováním administrace dílčí veřejné zakázky. 
 

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

442-13/13 

RM souhlasí se stavebním záměrem žadatele pana Mgr. P. T., v zastoupení pana Ing. J. P. na akci „Rekonstrukce a dostavba 

rodinného domu ul. Čechova č.p. 564, parc.č. 2090 a 2091, k.ú. Roztoky u Prahy“. RM pověřuje OSRMŽP k vydání 

souhlasného stanoviska města k PD. 

9.10.2013 p. Polák 31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

443-13/13 

RM souhlasí se stavebním záměrem žadatelů manželů J a I. A., v zastoupení panem Ing. L. T. na akci „Nástavba na RD č.p. 

1161, Alšova ulice, číslo parcely 3210 k.ú. Žalov a zároveň doporučuje zvážit architektonické pojetí domu s ohledem na 

okolní zástavbu. RM pověřuje OSRMŽP k vydání souhlasného stanoviska města k PD. 

9.10.2013 p. Polák 31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

444-13/13 
RM nesouhlasí se stavbou přepadu dešťové kanalizace RD Burgerova ul. č.p.1864, parc. č. 3189/55, k. ú. Žalov a pověřuje 

OSRMŽP sdělením usnesení RM žadateli panu M. G. prostřednictvím p. Ing. M. H. 
9.10.2013 p. Polák  31. 10. 2013 

pro: p. Jakob, Jandík, Novotný, Pařízek (4) 

proti: 0 

zdržel se: p. Boloňský (1) 

 

445-13/13 

a) RM souhlasí se zajištěním dopravní obslužnosti lokality Solníky díky prodloužení linky č. 359 z Únětic 

k roztockému nádraží s tím, že roční náklady na tuto linku pro město Roztoky nepřesáhnou 350.000,- Kč. 

RM ukládá starostovi Jakobovi v tomto smyslu dál vést nezbytná jednání a na příští jednání RM předložit k odsouhlasení 

návrh jízdních řádů. 

9.10.2013 
a) p. Jakob 

 

b) p. Jakob 

a) 31.12.2013 

b) 6.11.2013 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, Pařízek (4) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 
RM bere na vědomí informaci starosty o důvodech pravidelných zpoždění autobusové linky č. 350 ve směru na Prahu 

způsobených přechodnou úpravou silničního provozu v obci Úholičky. 
9.10.2013     

446-13/13 

RM doporučuje ZM přijmout rozpočtové opatření. 

RM schvaluje dar ve výši 35.000,- Kč SK Roztoky na opravu střechy kabin fotbalového oddílu. Tento dar je podmíněn 

schválením odpovídajícího rozpočtového opatření ZM. 

RM ukládá FO zpracovat návrh tohoto rozpočtového opatření. 

9.10.2013 p. Walterová 20. 11. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

447-13/13 

RM souhlasí s předáním nevymožených pohledávek z let 2005 a 2006 exekutorskému úřadu Prahy 6, JUDr. Grossamovi, 

s výjimkou exekucí na poplatníky, u kterých byla již dříve exekuce zastavena z důvodu nemajetnosti.  

RM ukládá MÚ vypsat výběrové řízení na obsazení pracovníka na Dohodu o provedení práce na exekuční vymáhání 

pohledávek, pro pohledávky od roku 2007 výše. Dohoda bude uzavřena na jeden rok. Odměna bude stanovena maximálně 
na 40.000,- Kč, 

RM ukládá MÚ do listopadového zasedání ZM předložit soupis nevymahatelných pohledávek k odpisu a k rozhodnutí o 

uplatnění škody způsobené nesprávným účtováním v letech 2009 a 2010. 

9.10.2013 p. Drda 31. 12. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

448-13/13 
RM revokuje své usnesení č. 187-12/11 týkající se přejímání článků z časopisu Odraz na web roztoky.com. 

RR časopisu Odraz bude informovat o revokaci usnesení č. 187-12/11 veřejnost resp. čtenáře časopisu. 
9.10.2013 p. Boloňský, Drda ihned 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, Pařízek (4) 

proti: 0 

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

449-13/13 
RM ukládá odpovědnému redaktorovi časopisu Odraz jednat s panem Tomášem Šalamonem o technickém zajištění 

poskytování obsahu městského časopisu Odraz pro potřeby webu města. 
9.10.2013 p. Drda 30. 11. 2013 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Pařízek (4) 

proti: p. Novotný (1) 

zdržel se: 0 

 

450-13/13 

a) RM předřazuje zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 23. 9. 2013 včetně žádosti p. A. G.  

b) RM odkládá (z důvodu pokročilé hodiny) všechny neprojednané body z Infobloku: 

 Zápis z 2. jednání komise stavební a rozvoje města v roce 2013 

 Informační materiál – zákon o hospodaření energií 

 Zpráva o činnosti městské policie za období od 4. 9. 2013 do 1. 10. 2013 

 Informace o plnění usnesení RM č. 370-12/13 

 Zpráva o jednání pracovní komise pro realizaci protipovodňových opatření  
o v návaznosti na poznatky z povodně v červnu 2013 

 Zpráva o postupu prací – publikace Roztoky očima staletí II. díl 

 Zpráva o výsledcích revize knihovního fondu v městské knihovně 

 Stížnost paní M. H.   

9.10.2013 
a) p. Jakob 

 

b) p. Skalníková 

a) ihned 

 

b) 6.11.2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 
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 Plakátovací plocha – Jungmannova (ústně) 

 Další kroky ve věci svozu tříděného odpadu v návaznosti na URM 227-7/13 

 Zápis z RR časopisu Odraz č. 10 ze dne 30. 9. 2013 

 Rozšíření dětského hřiště na ulici Obránců míru (ústně) 
na příští jednání RM. 

451-13/13 

RM přiznává:  

 vdově paní M. B. jednorázový příspěvek v celkové výši 3.000,- Kč 

 vdovci panu I. K. jednorázový příspěvek v celkové výši 3.000,- Kč 

 vdově paní H. M. jednorázový příspěvek v celkové výši 3.000,- Kč 

9.10.2013 p. Kalinová 31. 10. 2013 

pro: p. Boloňský, Jakob, Novotný, Pařízek (4) 

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: 0 

 

452-13/13 RM přiznává paní M. V. jednorázový příspěvek v celkové výši 5.000,- na úhradu školních aktivit pro dceru.  9.10.2013 p. Kalinová 31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

453-13/13 RM přiznává paní V. Z. jednorázový příspěvek v celkové výši 5.000,- na úhradu školních aktivit pro syna.  9.10.2013 p. Kalinová 31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

454-13/13 
RM přiznává Církvi československé husitské v Roztokách příspěvek v celkové výši 20.000,- Kč na provoz vozidla pro 

přepravu seniorů v rámci diakonické služby pro rok 2013. 
9.10.2013 p. Kalinová 31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

455-13/13 RM přiděluje paní M. B. přízemní byt č. 4 v DPS, Nám. 5. května 27, Roztoky.  9.10.2013 p. Kalinová 31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

456-13/13 

RM přiznává paní A. G. jednorázový příspěvek ve výši 3.276,- Kč na úhradu obědů pro dceru a syna (úhrada od 15. 10. 

2013 do konce I. pololetí školního roku 2013/2014), a to  přímo na účet ZŠ Roztoky.  

 

9.10.2013 p. Kalinová 

 
31. 10. 2013 

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

Pařízek (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 


