
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

161-5/14 

RM upravuje a doplňuje program  následovně: 

 K bodu 5 původně navrženého programu „Smluvní vztahy týkající se dostavby ZŠ“ se doplňuje 
materiál na stůl 

 K bodu 22 původně navrženého programu „Byt školníka ZŠ Žalov – zvýšené náklady na elektřinu“ 
se doplňuje materiál na stůl  

 K bodu 25 původně navrženého programu „Vypořádání spoluvlastnictví pozemků na Levém 
Hradci“ se doplňuje materiál na stůl 

 K bodu 42 původně navrženého programu „Sanace soklu a chodníku k BD č.p.763,764“ se doplňuje 
materiál na stůl 

 K bodu 45/1 původně navrženého programu „Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 7. 
4. 2014“ se doplňuje materiál na stůl 

 Za bod 3 původně navrženého programu „Kontrola plnění usnesení“ se zařazuje nový bod 
„Harmonogram jednání RM“ 

 Za bod 5 původně navrženého programu „Smluvní vztahy týkající se dostavby ZŠ“ se zařazuje nový 
bod „Schválení výsledků JŘBU – PD na rekonstrukci komunikací v ul. Wolkerova, Na Valech, Pod 

Řivnáčem“ 

 Za tento nový bod se zařazuje další nový bod „PD – hřiště u ZŠ“ 

 Vyřazuje se bod 10 původně navrženého programu „Centrální registr kol“ 

 Za bod 11 původně navrženého programu „Školící blok pro strážníky městské policie“ se zařazuje 
nový bod „Dopravní opatření ve městě“ 

 Za bod 24 původně navrženého programu „Schválení finančních darů ZŠ“ se zařazuje nový bod 
„Navýšení rozpočtu ZUŠ na rekonstrukci vestibulu“ 

 Za bod 30 původně navrženého programu „Kamerový systém u problémových stanovišť kontejnerů 
na tříděné odpady……“ se zařazuje nový bod „Rekonstrukce ulic Vošahlíkova, Dobrovského“ 

 Do bodu 45 původně navrženého programu „Infoblok“ se zařazují  nové body –„Odstranění výtluků 
na Školním náměstí“, „Kultivace trávníků na Školním náměstí“, „Historické kroniky města – 

odevzdání do okresního archivu“, „Přijímací řízení do MŠ“ 
a schvaluje navržený program s doplněním. 

9.4.2014 p. Jakob ihned  

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

Novotný, Šlancarová (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

162-5/14 
RM schvaluje zápis č. 3/2014. 

 
9.4.2014 p. Kocourková 

ihned  

 

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

Novotný, Šlancarová (6) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

163-5/14 
RM schvaluje zápis č. 4/2014. 
 

9.4.2014 p. Kocourková ihned  

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

Novotný, Šlancarová (7) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

164-5/14 

RM schvaluje změnu termínů usnesení č.: 

229-7/13c)  30. 6. 2014 
512-14/13  30. 4. 2014 

278-9/13  30. 9. 2014 

321-11/13  30. 9. 2014 
386-12/13b)                       31. 10. 2014 

388-12/13b),c)                   30. 11. 2014 
493-14/13  15. 5. 2014 

502-14/13  30. 6. 2014 

536-16/13  30. 9. 2014 
582-16/13  30. 6. 2014 

138-3/14  30. 4. 2014 

142-3/14  30. 6. 2014 

9.4.2014 p. Drda ihned 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Šlancarová (5) 

proti:  (0) 
zdržel se: (0) 

 

 

165-5/14 Příští jednání RM se bude konat dne 23. 4. 2014 od 17.00 hodin. 9.4.2014 p. Jakob 23. 4. 2014 pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík,  



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

 Šlancarová (5) 

proti:  (0) 
zdržel se: (0) 

166-5/14 

Rada města Roztoky v souladu s  § 2 odst. (3) vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a 

konkurzních komisí jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro výběr ředitele(-ky) MŠ Havlíčkova 1024, 

Roztoky: 
Předseda konkurzní komise: 

Jan Jakob, starosta města Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, 

Členové konkurzní komise: 
Mgr. Stanislav Boloňský, místostarosta města Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky 

Dita Sýkorová, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Mgr. Ladislava Halvová, Česká školní inspekce, Arabská 683, 160 66 Praha 6 
Hana Novotná, MŠ Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky 

Zdena Kulhánková, MŠ Havlíčkova 1024, 252 63 Roztoky. 

9.4.2014 p. Drda 22. 4. 2014 

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

Novotný (5) 

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

 

 

167-5/14 

RM na základě sdělení České školní inspekce mění jejího zástupce v konkurzní komisi na výběr ředitele Základní 
školy Roztoky, okres Praha – západ místo Mgr. M. Krupy RM jmenuje členem této konkurzní komise PaeDr. Jitku 

Kozákovou  

 

9.4.2014 p. Drda 
22. 4. 2014 

 

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

proti:  (0) 

zdržel se: (0) 

 

168-5/14 
RM ukládá OSRMŽP, aby na zasedání ZM připravil návrhy dodatků smluv týkajících se dostavby školy ve vztahu 
k prodloužení termínu dostavby ZŠ. 

 

9.4.2014 p. Polák 23. 4. 2014 

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

Novotný, Šlancarová (6) 

proti:  (0) 
zdržel se: (0) 

 

169-5/14 
a) RM schvaluje výsledky jednání s VPÚ DECO Praha a. s., souhlasí s realizační cenou ve výši 320.000,- 

Kč bez DPH a ukládá OSRMŽP připravit příslušnou realizační smlouvu k podpisu. 

b) RM pověřuje starostu města Jana Jakoba podepsáním smlouvy. 

9.4.2014 p. Polák 
30. 4. 2014 

 

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

Novotný, Šlancarová (6) 

proti:  (0) 

zdržel se: (0) 

 

170-5/14 

a) RM schvaluje výjimku ze směrnice města č. 5/2012 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu“. 
b) RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci PD pro dětské hřiště při ZŠ s firmou Helika a.s. v maximální 

výši 150.000 Kč bez DPH a ukládá OSRMŽP připravit příslušnou realizační smlouvu k podpisu. 

c) RM pověřuje starostu města Jana Jakoba podpisem smlouvy. 
 

9.4.2014 p. Polák 30. 4. 2014 

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

proti:  p. Jandík (1) 

zdržel se: (0) 

 

171-5/14 

RM bere na vědomí požadavek jednotky sboru dobrovolných hasičů Roztoky na pořízení nafukovacího stanu. 

S ohledem na možnosti enormně výhodné koupě od výrobce Gumotex, a.s. RM uděluje pro tento nákup výjimku ze 

zásad a postupů zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – VS 5/2012, čl. VII., odst. 5. RM ukládá OSRMŽP 
připravit přímou objednávku na nafukovací stan HF-25 v ceně 67.750,- Kč bez DPH a následně realizovat koupi 

stanu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Roztoky. 

9.4.2014 p. Polák, Jakob 31. 5. 2014 

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

proti:  p. Jandík (1) 

zdržel se: (0) 

 

172-5/14 

RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Roztoky a Českou republikou – Hasičským záchranným 
sborem Středočeského kraje, jejímž předmětem je vybavení (dle přílohy) v celkové hodnotě 35.366,18 Kč s tím, že 

toto vybavení bude dislokováno ve stanici HZS Roztoky. 

RM souhlasí s věcným darem (hasičské vybavení – dle přílohy) JSDH Roztoky v celkové hodnotě 12.013,02 Kč. 

9.4.2014 p. Jakob 31. 5. 2014 

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

proti:  (0) 

zdržel se: p. Jandík (1)  

 

 
RM souhlasí s mimořádným příspěvkem SPCCH Roztoky ve výši 17.950,- Kč na jejich činnost z § 4341 městského 
rozpočtu. 

9.4.2014 
Návrh nebyl 
přijat. 

 

pro: p. Jandík (1) 

proti:  p. Jakob (1) 

zdržel se: p. Boloňský, Černý, Novotný (3) 

 

173-5/14 

RM souhlasí s mimořádným příspěvkem Svazu postižených civilizačními chorobami Roztoky ve výši 17.950,- Kč na 

jejich činnost z nespecifikované rezervy rozpočtu. 
 

9.4.2014 p. Kalinová 30. 4. 2014 

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

proti:  (0) 

zdržel se: p. Jandík (1)  

 

174-5/14 

RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území 

města s těmito změnami: 

V čl. 3 se doplní text: zákaz se nevztahuje na prodej zemědělských produktů. 
V příloze se doplňuje seznam ostatních veřejných prostranství o „Zámek“. 

9.4.2014 p. Jakob 23. 4. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný 

(4) 

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

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

175-5/14 

Rada města souhlasí s realizací školení pro strážníky MP Roztoky ve dvou blocích v hodnotě 12 tis. Kč bez DPH a 

doporučuje starostovi města školení vyhlásit do 30. 6. 2014. 

 

9.4.2014 p. Jakob 30. 6. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  p. (0)  

zdržel se: p. (0) 

 

176-5/14 

RM, vzhledem k zamítnutí požadovaných dopravních opatření v Nádražní ulici ze strany Policie ČR, žádá Policii ČR 

o zvýšení intenzity kontrol dodržování dovolené rychlosti v této oblasti. 
 

9.4.2014 p. Jakob 30. 4. 2014 
pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík (4) 
proti:  p. (0)  

zdržel se: p. Novotný (1) 

 

177-5/14 

RM souhlasí s vypracováním DIO pro vyřešení dopravní situace v okolí žalovské školy tak, aby ulice Zaorálkova 

byla zjednosměrněna ve směru od ulice Obránců míru k ulici Opletalova. 

 
9.4.2014 p. Polák 11. 6. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

178-5/14 
RM ukládá OSRMŽP připravit podklady pro vypracování PD na komplexní řešení Tichého údolí z hlediska 
vodovodního, kanalizačního, komunikačního a dopravního do konce září 2014. 

 

9.4.2014 

p. Polák 

 
 

 
 

30. 9. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

179-4/14 

RM schvaluje nové členy povodňové komise npor. Miloše Petříka (vedoucí oddělení PČR, Libčice nad Vltavou) a 

Michala Černého (radní, záchranář). 
 

9.4.2014 p. Maršíková 

18. 4. 2014 

 

 
 

 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

 
RM bere na vědomí informaci starosty o složení krizového štábu. 

 
9.4.2014     

 

RM bere na vědomí výzvu podnikatelů a občanů dolních Roztok k předání protipovodňových informací s tím, že dne 

31. 3. 2014 proběhlo jednání protipovodňové komise a je zadána studie protipovodňových opatření v dolních 

Roztokách. Po vypracování studie bude vyvoláno další jednání. 
 

9.4.2014     

 

RM bere na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského o vydání předběžného opatření Okresního soudu Praha  - 

západ ve věci pozemků parc. č. 1301/3 a 1301/4 na školní zahradě a podání žaloby o určení vlastnictví. 
 

9.4.2014     

180-5/14 

RM vyhlašuje provedení mimořádné dokladové inventarizace účtů k 30. 4. 2014. 

RM jmenuje inventarizační komisi k provedení mimořádné dokladové inventarizace účtů k 30. 4. 2014 ve složení: 

Bc. Michal Mládek – předseda, Josef Krátký, Miroslava Hyská, Dita Walterová, Ing. Markéta Skálová a Miriam 
Rosincová - členové 

 

9.4.2014 p. Walterová 31. 5. 2014 

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

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

181-5/14 

RM doporučuje ZM, při schvalování Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích na rok 2015, schválit doplnění 
osvobození od poplatku za svoz odpadů pro občany s trvalým pobytem na území obce, kteří se zde více než 6 měsíců 

v roce nezdržují a prokáží, že za odpady platí v jiné obci. 

 

9.4.2014 p. Dědičová 31. 12. 2014 

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

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

182-5/14 

RM nesouhlasí s pořádáním akce GP OAKBay závodu motorových lodí na řece 13. 9. 2014, protože v tento den zde 

budou probíhat Slavnosti levého a pravého břehu. RM žádá realizační tým GP OAKBay, aby navrhl jiný termín své 

akce, který nebude v kolizi s akcemi města či občanských sdružení z Roztok. 
 

9.4.2014 p. Skálová 30. 4. 2014 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný 

(4) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

183-5/14 

RM pověřuje vedoucího MK Mgr. Michala Špačka jednáním s Fakultou Architektury ČVUT o studentské soutěži na 

návrh nové budovy MK a MÚ.  

 
9.4.2014 p. Špaček 

30. 9. 2014 

 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

184-5/14 
RM pověřuje vedoucího MK Mgr. Michala Špačka přípravou programu v MK. RM souhlasí s konáním seminářů a 
přednášek v MK za dobrovolné vstupné. RM souhlasí s rozdělením výtěžku dobrovolného vstupného mezi lektora a 

městskou knihovnu na základě rozhodnutí tajemníka MÚ. 

9.4.2014 p. Špaček 31. 5. 2014 
pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

 zdržel se: (0) 

185-5/14 

RM pověřuje vedoucího MK Mgr. Michala Špačka, aby zajistil rozšíření knihovního systému Clavius o modul MVS 

v ceně 6000,- Kč. 

 

9.4.2014 p. Špaček  31. 5. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

186-5/14 

RM bere na vědomí souhlas starostky obce Úholičky s příspěvkem na neinvestiční náklady žáků ZŠ z této obce za 
školní rok 2012/2013 ve výši 347.620,- Kč. 

RM vyjadřuje poděkování paní starostce a obci Úholičky za vstřícnost a ochotu podílet se na neinvestičních 

nákladech Základní školy Roztoky. 

9.4.2014 p. Walterová 30. 4. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

187-5/14 

RM souhlasí s proplacením 1.431,- Kč za zvýšenou spotřebu elektřiny k vytápění bytu školníka ZŠ Žalov po dobu 

odstávky plynové kotelny v roce 2013. 
 

9.4.2014 p. Walterová 30. 4. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

 

188-5/14 
 

RM schvaluje finanční příspěvek římskokatolické farnosti Roztoky na odstranění bioodpadu na Levém Hradci ve 

výši 2.000,- Kč. 

 

9.4.2014 p. Walterová 30. 4. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

189-5/14 
RM schvaluje přijetí finančního daru v celkové výši 10.000,- Kč pro Základní školu Roztoky, okres Praha-západ. 
 

9.4.2014 

p. Moravcová 
 

 

 
 

30. 4. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

190-5/14 

RM doporučuje schválit navýšení rozpočtu o 95 tis. Kč 

RM ukládá odboru financí připravit návrh rozpočtového opatření. 
 

9.4.2014 

p. Walterová 

 

 
 

 

31. 5. 2014 

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

Novotný (5) 

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

191-5/14 

RM bere na vědomí informaci o stavu jednání o vypořádání spoluvlastnictví na Levém Hradci a ukládá OSRMŽP 
nechat zpracovat znalecké posudky na pozemky č. parc. 2669, 2670, 2671, 2659. 

 
9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

192-5/14 

Rada města Roztoky schvaluje s okamžitou platností a účinností následující změnu organizačního řádu MÚ Roztoky: 

V článku 4.4. písmeno l) se vypouští text: „s výjimkou tajemníka kontrolního výboru, kterého jmenuje zastupitelstvo 

města.“ 
 

9.4.2014 p. Drda 
30. 4. 2014 
 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

193-5/14 

RM schvaluje opravu Výroční zprávy města Roztoky za rok 2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

9.4.2014 p. Drda 15. 4. 2014 

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

Novotný (5) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

194-5/14 

Rada města schvaluje výsledek VZ na služby „výroba časopisu Odraz v období 2014 – 2016“ a pověřuje OSRMŽP 

přípravou realizační smlouvy s firmou Dot. Design Studio, Dobrovodská 106, 370 06 České Budějovice, IČ: 625 
01 691 k podpisu tak, aby bylo možno zahájit realizaci zakázky v plánovaném termínu. 

 

9.4.2014 p. Polák 21. 4. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

195-5/14 
RM nesouhlasí s umístěním stánku s občerstvením – Doner Kebab na Tyršově náměstí. RM nabízí žadateli možnost 
pronájmu nebytových prostor v čp. 21 v Nádražní ulici. 

9.4.2014 
p. Polák 
 

30. 4. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

196-5/14 

 

RM nesouhlasí s navrženou cenovou nabídkou na kamerový systém u problémových stanovišť kontejnerů na tříděné 
odpady a žádá OSRMŽP o předložení levnějšího řešení. 

 

9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 
pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 5 

zdržel se: (0) 

197-5/14 

a) RM schvaluje změnové listy č. 6 a 7 týkající se rekonstrukce ulic Vošahlíkova a Dobrovského. 

b) RM pověřuje starostu města Jana Jakoba podpisem změnových listů č. 6 a 7. 

 

9.4.2014 p. Polák 30. 4. 2014 

pro: p. Boloňský, Jakob, Jandík, Novotný 

(4) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

198-5/14 

RM stanovuje poplatek za zábor veřejného prostranství na Tyršově náměstí na akci Bleší trh konanou dne 17. 5. 

2014 ve výši 1.000 Kč. 
 

9.4.2014 p. Polák 17. 5. 2014 

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

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

199-5/14 

a) RM nesouhlasí s pokračováním administrace žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy 
v programu Zelená úsporám na projekt s názvem „Zateplení objektu MŠ Havlíčkova 1024 Roztoky“. 

b) RM souhlasí se zrušením této žádosti a pověřuje OSRMŽP zasláním stanoviska na SFŽP. 
 

9.4.2014 p. Polák 
15. 5. 2014 

 

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

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

200-5/14 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 2123/9 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 407 

m² za účelem sportovního využití, a to na dobu neurčitou a za cenu 7 Kč/m²/rok. 

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

9.4.2014 p. Polák 
30. 4. 2014 

 

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

Novotný (5) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

201-5/14 

a) RM bere na vědomí ukončení současné nájemní smlouvy na užívání městského pozemku parc. č. 1286/4 

v k.ú. Roztoky u Prahy uzavřené dne 20. 12. 2001 s panem P. Š. a paní L. Š. 
b) RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1286/4 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 22 m², na 

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

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

9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný 

(4) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

202-5/14 

RM v současné době nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 2790 v k.ú. Žalov o výměře 151 m², a to 

z důvodu plánované rekonstrukce přiléhající komunikace. K záměru je možné se vrátit po rekonstrukci ulice. 

 

9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 

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

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

203-5/14 

 

a) RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1350/1 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 16 
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. 

9.4.2014 p. Polák 
14. 5. 2014 

 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný 

(4) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

204-5/14 

RM doporučuje ZM nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2561/1 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 2331 

m². 

 
9.4.2014 p. Polák 23. 4. 2014 

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

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

205-5/14 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2547/17 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 a uzavřením nájemní smlouvy 

s paní J. K. 

b) RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

9.4.2014 p. Polák, Jakob 14. 5. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný 

(4) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

206-5/14 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 796/3 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 a uzavřením nájemní smlouvy 
s panem J. N. 

b) RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

9.4.2014 p. Polák, Jakob 14. 5. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný 

(4) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

207-5/14 

a) RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2547/25 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 a uzavřením nájemní smlouvy 

s panem J. B. 

b) RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
c) RM souhlasí s odpuštěním dlužného nájemného za pronájem pozemku parc. č. 2547/25 v k.ú. Roztoky u 

Prahy ve výši 1080 Kč, a to z důvodu, že tento dluh vznikl ještě za původního nájemce, který již zemřel. 

 

9.4.2014 
p. Polák, Jakob, 

Walterová 

14. 5. 2014 

 

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

Novotný (5) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

 

208-5/14 RM bere na vědomí žádost společnosti RGH s r.o. o souhlas s provedením kanalizační přípojky dešťové kanalizace 9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík,  



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 6 

z areálu nemocnice v ul. Tiché údolí čp. 376 a napojení na stoku dešťové kanalizace ve vlastnictví města Roztoky a 

žádá po investorovi prověření možnosti vsakování a využití dešťové vody pro zavlažování zeleně na vlastním 
pozemku. 

Novotný (5) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

209-5/14 

RM souhlasí se záměrem sanace soklu a přístupového chodníku k bytovému domu č.p. 763, 764, ul. Havlíčkova a 

zřízením vsakovacích jímek na pozemcích parc.č. 783/2 a 784/2, oba k.ú. Roztoky u Prahy. RM pověřuje OSMRŽP 

sdělením usnesení žadateli. 
 

9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

210-5/14 

RM doporučuje ZM souhlasit s příspěvkem 50.000,- Kč na rekonstrukci chodníků na pozemku parc.č. 784/2 a 784/3 

za těchto podmínek: 

1) rekonstrukce bude dokončena nejpozději do konce září 2014 

2) veškeré další náklady spojené s realizací rekonstrukce budou hrazeny investorem 

3) součástí rekonstrukce budou finální terénní úpravy v okolí stavby a osetí travním semenem 

9.4.2014 

 

 

p. Polák 

 

 

 
 

14. 5. 2014 

 

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

Novotný (5) 

proti:  (0)  
zdržel se: (0) 

 

211-5/14 
RM ukládá OSRMŽP zpracovat analýzu nákladů na opravu betonových zídek na Masarykově a přilehlých ulicích. 
 

9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

212-5/14 

RM bere na vědomí záměr „Vyčištění a údržba nádrže v Tichém údolí, lokalita Maxmiliánka“, a požaduje předložení 

projektové dokumentace, která bude obsahovat především popis zvolené technologie provedení údržby, způsob 
likvidace vytěženého materiálu a zásady organizace výstavby (prací). 

 

9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

213-5/14 

RM nesouhlasí s dělením pozemků v lokalitě na Dubečnici dle geometrického plánu č. 1102 - 8/2014 pro 

nedostatečné odůvodnění záměru. RM pověřuje OSMRŽP sdělením usnesení žadateli. 

 

9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

214-5/14 

 

RM přiznává vdově paní B. H. jednorázový příspěvek v celkové výši 3.000,- Kč. 

 
9.4.2014 p. Kalinová 

30. 4. 2014 

 

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

proti:  (0)  

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

 
RM přiznává paní J. K. jednorázový příspěvek ve výši 5 792,- Kč na úhradu nedoplatku el. energie.  
 

9.4.2014 

Návrh nebyl 

přijat. 

 

 

pro: p. Jakob, Jandík (2) 

proti:  (0)  

zdržel se: Boloňský, Černý, Novotný (3) 

 

215-5/14 

RM přiznává paní J. K. jednorázový příspěvek ve výši 5 792,- Kč na úhradu nedoplatku el. energie a 600,- Kč na 

poplatek za odvoz odpadu pro rok 2014.  
 

9.4.2014 p. Kalinová 30. 4. 2014 

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

proti:  (0)  

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

216-5/14 
RM revokuje URM 369-12/13 ve věci bytu č. 4 v Jungmannově ul. 286. 

 
9.4.2014 p. Drda 11. 4. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný 

(4) 

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

 

 
RM bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 7. 4. 2014. 

 
9.4.2014     

 
RM bere na vědomí informaci o situaci ohledně využívání městských pozemků v zahrádkářských osadách na území 
města Roztoky a o možnostech ukončení jejich bezplatného dočasného užívání nejdříve v roce 2018. 

9.4.2014     

217-5/14 
RM žádá majitele pozemku č. parc. 2571 o zakrytí otvoru šachty vodovodní přípojky.  

 
9.4.2014 p. Polák 14. 5. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

 RM bere na vědomí zprávu z RR Odrazu č. 4/2013 ze dne 31. 3. 2014 9.4.2014     



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 7 

218-5/14 
RM ukládá OSRMŽP zajistit bezodkladné odstranění výtluků na Školním náměstí 

 
9.4.2014 p. Polák, Sládek 30. 4. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

219-5/14 

RM ukládá odd. ŽP zajistit kultivaci poškozených trávníků podél komunikací, zejména na Školním 

náměstí´(dosypání zeminy, osetí) a prověřit kvalitu mlatové cestičky u pomníku. 

 

9.4.2014 
p. Maršíková, 
Polák 

30. 4. 2014 

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

Novotný (5) 
proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

220-5/14 

 

RM žádá TS, aby započaly se sekáním zeleně. 

 
9.4.2014 p. Sládek 30. 4. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Jandík, 
Novotný (5) 

proti:  (0)  

zdržel se: (0) 

 

 
RM bere na vědomí informaci p. Boloňského o výzvě ředitele Okresního archivu Praha – západ k odevzdání 

historických kronik města s uplynulou skartační lhůtou. 
9.4.2014     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


