
Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

176-6/13 

RM upravuje a doplňuje program následovně: 

 za bod 14 původně navrženého programu se zařazuje nový bod „Žádost o vyjádření k pronájmu části 

pozemků parc. č. 1526/1 a 1526/2 v k.ú. Roztoky u Prahy za účelem zřízení venkovní terasy“ 

 z programu se vyřazuje bod 20 „Kategorizace nájemních bytů v majetku města Roztoky, navýšení nájmů 

a řešení neuspokojivého technického stavu“ 

 za bod 21 původně navrženého programu se nově zařazuje bod „Návrh na opravu a rekonstrukci 

komunikací v roce 2014“ 

 bod 26 původně navrženého programu se přejmenovává na „Žádosti na proplacení nákladů z důvodu 

rekonstrukce vodovodních přípojek“ a přiřazuje se k němu doplňující materiál  

 před infoblok se zařazuje nový bod “Úprava Jednacího řádu Rady města – elektronizace materiálů“ 

 do infobloku se zařazuje „Zápis z jednání kulturní komise dne 2. 5. 2013“, „Fungování TS“ a „Změna 

smluv o pracovní činnosti na externí práce“. 

 

9. 5. 2013 p. Boloňský ihned 

pro: p. Boloňský, Jandík, Novotný,   

Šlancarová (4) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

177-6/13 
RM schvaluje navržený program s doplněním. 

 
9. 5. 2013 p. Boloňský ihned  

pro: p. Boloňský, Jandík, Novotný, 

Šlancarová (4) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

178-6/13 RM schvaluje zápis č. 5/2013 bez připomínek 9. 5. 2013 p. Skalníková 
ihned 

 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 
 

 

179-6/13 
RM stanovuje mimořádný termín jednání RM na 27. 6. 2013 od 17.00 hodin k projednání aktuálních věcí.  

 
9. 5. 2013 p. Skalníková 17. 5. 2013 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

180-6/13 

RM mění termíny u URM: 
č. 36-2/13 – do 29. 5. 2013 

č. 115-4/13  – do 29. 5. 2013 

č. 121-4/13 – do 29. 5. 2013 
č. 131-4/13  – do 29. 5. 2013 

č. 151-5/13 – do 10. 7. 2013 

č. 155-5/13  – do 29. 5. 2013 
č. 156-5/13  – b), c) – do 29. 5. 2013 

č. 159-5/13  – do 29. 5. 2013 

č. 169-5/13  – do 27. 6. 2013 
 

9. 5. 2013 p. Skalníková 17. 5. 2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 
 

 

 
RM bere na vědomí plnění usnesení.  

9. 5. 2013     

181-6/13 

RM souhlasí s uzavřením městské knihovny ve dnech 29. 7. - 2. 8. 2013 z důvodu provádění kompletní revize 

knihovního fondu a schvaluje letní provoz městské knihovny v měsících červenec - srpen takto:   

pondělí 12.00 - 18.00 hodin, úterý 9.00 - 15.00 hodin, středa - zavřeno, čtvrtek 12.00 - 17.00 hodin, pátek - zavřeno. 

 

9. 5. 2013 
p. Urxová, 

Boloňský 
31. 8. 2013 

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

Šlancarová (5) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 RM nesouhlasí s nabídkou vydavatelství MCU s.r.o. Praha na propagaci města Roztoky formou placené inzerce 9. 5. 2013  Návrh nebyl pro: p. Drda, Jandík, Šlancarová (3)                   



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

v rozsahu 1 celostrany v průvodci Střední Čechy – edice VisitBohemia Guide za cenu 11 tis. Kč bez DPH. 

 

přijat. proti: p. Boloňský, Novotný (2) 

zdržel se: 0 
 

 

a) RM akceptuje nabídkou vydavatelství MCU s.r.o. Praha na propagaci města Roztoky formou placené 

inzerce v rozsahu 1 celostrany v průvodci Střední Čechy – edice VisitBohemia Guide za cenu 11.000,- 

Kč bez DPH. 
b) RM pověřuje radního p. Drdu zpracováním koncepce propagace města Roztoky v termínu do 30. 6. 2013. 

 

9. 5. 2013  
Návrh nebyl 

přijat 

pro: p. Boloňský, Novotný (2) 
proti: p. Šlancarová, Jandík (2) 

zdržel se: p. Drda (1) 

 

 

182-6/13 

a) RM vzala na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského o dosavadní praxi vyřizování náhrad za 
škody při úrazech na chodnících a komunikacích ve vlastnictví města. 

b) RM ukládá tajemníkovi MÚ zpracovat návrh vnitřní směrnice pro vyřizování (posuzování) žádostí o 

odškodnění za úrazy na chodnících a komunikacích ve vlastnictví města s přihlédnutím k nálezu 
Ústavního soudu ČR v předmětné věci. 

c) RM ukládá vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí MÚ, aby RM průběžně informovala o všech 

ohlášených úrazech na chodnících a žádostech občanů o odškodnění. 
d) RM souhlasí s darem na zmírnění následků úrazu paní H. A., panu R. F. a panu J. V. za úrazy na 

chodnících v katastru města Roztoky v zimním období 2012/2013 ve výši 15.000,- Kč pro každého 

z nich.  
e) RM pověřuje místostarostu p. Boloňského jednáním s poškozenými. 

 

9. 5. 2013 

 
 

 

 

 

b) p. Tříska 
c) p. Dědičová 

d) p. Walterová 

e) p. Boloňský 

b) 31.7.2013 

c) průběžně 

d) 30.6.2013 
e) 29.5.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Novotný, 

Šlancarová (4) 
proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: 0 

 

 

 
RM vzala na vědomí dopis členů Komise stavební a rozvoje města z 23. 4. 2013. 

9. 5. 2013     

183-6/13 

a) RM jmenuje tajemnicí Komise stavební a rozvoje města referentku odboru SRMŽP sl. Marii 

Přistoupilovou. 

b) RM ukládá tajemnici Komise stavební a rozvoje města svolat po dohodě s předsedou komise p. Jiřím 

Landou jednání k projednání aktuálních investičních akcí města. 

 

9. 5. 2013 
a) p. Skalníková 
b) sl. 

Přistoupilová 

a) ihned 

b) 27.6.2013 

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

Šlancarová (5) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

184-6/13 

a) RM vzala na vědomí prohlášení p. Roberta Pejši, že rezignuje na členství ve Školské komisi a na funkci 

jejích předsedy. 

b) RM jmenuje členem Školské komise p. Jaroslava Drdu. 
c) RM jmenuje předsedou Školské komise p. Jaroslava Drdu. 

 

9. 5. 2013 
b) p. Skalníková 

c) p. Skalníková 

a) ihned 

b) ihned 
 

pro: p. Boloňský, Jandík, Novotný, 

Šlancarová (4) 

proti: 0 
zdržel se: p. Drda (1) 

 

 

185-6/13 

a) RM jmenuje p. Stanislava Boloňského (Sakura) členem redakční rady časopisu Odraz, a to s okamžitou 

platností. 

b) RM jmenuje p. Jiřího Macáka za Stranu zelených členem redakční rady časopisu Odraz.  

 

9. 5. 2013 

a) p. Skalníková 

b) p. Skalníková 
a) ihned 

b) ihned 

 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 
 

 

 
RM bere na vědomí zápis z jednání o variantách řešení strojního odvodnění kalu MČOV Roztoky ze dne 18. 4. 2013. 

9. 5. 2013     

 
RM vzala na vědomí stížnost pana B. H. na hluk z nočního baru v Nádražní č.p. 842. 

9. 5. 2013     

186-6/13 

RM ukládá MÚ iniciovat kontrolu provozovny v Nádražní ulici č.p. 842, Roztoky, příslušným odborem MÚ 

Černošice a žádá právní stanovisko k předmětné věci. 

 

9. 5. 2013 
p.Dědičová, 

Boloňský 
30.6.2013 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 
zdržel se: 0 

 

 

187-6/13 

RM ukládá OSRMŽP, aby ve spolupráci s TS a projektantem připravili řešení vytápění MŠ v Palackého ulici 

zemním plynem a posoudili technický stav stávajícího komína. 9. 5. 2013 
p. Polák, Sládek 

30.6.2013 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

  zdržel se: 0 

 

188-6/13 

a) RM trvá na tom, aby úředníci MÚ měli v době nepřítomnosti na pracovišti nastavenu automatickou 

odpověď ve své e-mailové korespondenci. 

b) RM žádá tajemníka MÚ, aby dbal o vyšší kulturu jednání úředníků vůči veřejnosti. 

c) RM požaduje umístění výraznějšího označení informační kanceláře. 

d) RM požaduje dokončení vnitřních stavebních úprav na schodišti do 1. poschodí v hlavní budově MÚ a 

chodbách v 1. poschodí hlavní budovy MÚ.  

e) RM žádá o předložení aktuálního harmonogramu investičních akcí města v roce 2013 včetně fasády MÚ. 

9. 5. 2013 

a) p.Tříska 

b) p.Tříska 

c) p.Tříska 
d) p.Polák 

e) p.Polák 

a) ihned a 

průběžně 

b) průběžně 
c) ihned 

d) 30.9.2013 

e) 29.5.2013 
 

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

Šlancarová (5) 
proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

189-6/13 

RM nedoporučuje ZM souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2529 v k.ú. Roztoky u Prahy o rozloze 413 

m². RM naopak doporučuje ZM souhlasit se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 2529 v k.ú. Roztoky u Prahy o 
rozloze 413 m² na dobu neurčitou za cenu 7 Kč/m²/rok. 

 
9. 5. 2013 

p. Polák 
22.5.2013 

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

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

 

 

190-6/13 

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 12/2013 na část pozemku parc. č. 37 v k.ú. Roztoky u 

Prahy uzavřené dne 30. 10. 2012, kterým se stanoví rozložení plateb nájemného na měsíční splátky ve výši 1 000 

Kč/měsíc. Tento dodatek bude uzavřen s platností do 31. 12. 2013. S účinností od 1. 6. 2013 se stanovuje nájemné ve 
výši 300 Kč/m2, tj. 6.000 Kč/rok.  

 

9. 5. 2013 p. Polák 31.5.2013 

pro: p. Boloňský, Jandík, Novotný, 

Šlancarová (4) 

proti: 0 
zdržel se: p. Drda (1) 

 

 

191-6/13 

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1526/1 a 1526/2 v k.ú. Roztoky u Prahy o celkové výměře 
32 m² za účelem umístění a provozování venkovní terasy kavárny a vybudování krátké přístupové cesty na dobu 

neurčitou a za cenu sezónního pronájmu v období duben až říjen každého kalendářního roku 300 Kč/m². Za zimní 

období, tedy listopad až březen, bude nájemné odpuštěno. RM pověřuje OSRMŽP vyvěšením záměru v souladu se 
zákonem. 

 

9. 5. 2013 p. Polák 31.5.2013 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

192-6/13 

a) RM nesouhlasí s proplacením částky 5 844 Kč nájemci panu R. L., o kterou požádal z důvodu odstranění 

odpadu z pronajatého městského pozemku parc. č. 3017 v k.ú. Žalov a jeho uložení na skládce. 

b) RM souhlasí s příspěvkem panu R. L. na likvidaci odpadu na obecním pozemku ve výši 3.000 Kč. 

 

9. 5. 2013 
a) p. Polák 

b) sl. Walterová 

a) ihned 

b) 31.5.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Novotný, 

Šlancarová (4) 
proti: 0 

zdržel se: p. Jandík (1) 

 

 

193-6/13 

RM s ohledem na nevhodnost topného média dřevních peletek a na umístění kotelny v rezidenční části města 

nesouhlasí s navrženým zněním závazného stanoviska odboru SRMŽP MÚ Roztoky k úpravě vytápění kotelny 

v Čapkově ulici, které zní: 

1. Společnost Komterm a.s. po ukončení rekonstrukce zkulturní a zrevitalizuje exteriér kotelny včetně 

oplocení a přilehlého chodníku. 
2. Prováděnými pracemi a technologií nebude docházet k obtěžování blízkého okolí nadměrným hlukem a 

emisemi – bude dořešeno v PD. 

3. Případné poškození místních komunikací během zavážení kotelny dřevními peletkami bude městu 

Roztoky kompenzováno tak, že při průkazném poškození komunikací, mobiliáře města, či zeleně a jiných 

zařízení budou tyto nahrazeny novými anebo budou uvedeny do původního stavu. 

9. 5. 2013 
p. Polák, 

Maršíková 
ihned 

pro: p. Boloňský, Drda, Novotný, 

Šlancarová (4) 

proti: 0 
zdržel se: p. Jandík (1) 

 

 

194-6/13 

a) RM bere na vědomí informaci oddělení ŽP MÚ Roztoky o režimu hospodaření na lesních pozemcích ve 
vlastnictví města. 

b) RM ukládá oddělení ŽP MÚ Roztoky vstoupit v jednání s MÚ Černošce s cílem navržení lepšího 

hospodaření na lesních pozemcích města (vyčištění od náletových plevelných dřevin a nová výsadba). 
 

9. 5. 2013 
b) p. Polák, 
Maršíková 

b) 31.7.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0  
 

 

195-6/13 
RM souhlasí s vytvořením dodatků k nájemním smlouvám na pozemky pod garážemi, kterými bude zajištěno shodné 

nájemné odpovídající platné směrnici města pro všechny nájemníky a kterými bude dále ve všech smlouvách 
9. 5. 2013 p. Polák 31.7.2013 

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

Šlancarová (5) 
 



Číslo 

URM 
Usnesení RM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

stanoveno, že pronajímatelem je město Roztoky. Tímto dodatkem se také ruší nájem za podíl na přístupové cestě. proti: 0 

zdržel se: 0  
 

196-6/13 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění koncového prvku varování a vyrozumění obyvatelstva na budově ZŠ 

Roztoky s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 

9. 5. 2013 p. Polák, Jakob 30.6.2013  

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 
zdržel se: 0  

 

 

197-6/13 

RM souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 117 ze dne 18. 6. 2008, kterým se mění 
účel nájmu uvedený v bodě II. této smlouvy, a to z „ukládání stavebního materiálu“ na „provozování zahrady“, 

stanovená výše nájemného, uvedená v bodě IV., odstavci 1., z  200,- Kč/m²/rok na 7 Kč/m²/rok, a to na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a kterým se stanoví požadavek na odstranění stavebního materiálu a veškeré 
techniky související s podnikatelskou aktivitou současných nájemců do 14 dnů od podpisu tohoto dodatku a užívání 

pozemku dle nově stanoveného účelu pronájmu s možností výpovědi smlouvy v případě nedodržení tohoto 

požadavku s možností valorizace v případě aktualizace směrnice města pro prodej a pronájem nemovitého majetku 
ve vlastnictví města Roztoky. 

9. 5. 2013 p. Polák 30.6.2013 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0  
 

 

198-6/13 
a) RM bere na vědomí návrh OSRMŽP na opravu a rekonstrukci komunikací v roce 2014 s tím, že členové 

RM předloží své připomínky k materiálu na květnové jednání RM. 

b) RM ukládá MÚ předložit předběžný odhad nákladů na opravu a rekonstrukci komunikací v roce 2014. 

9. 5. 2013 b) p. Polák 29.5.2013  

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

Šlancarová (5) 
proti: 0 

zdržel se: 0  

 

 

199-6/13 

RM bere na vědomí informaci o okolnostech nákupu nového dýchacího přístroje pro jednotku SDH Roztoky a 

schvaluje výjimku z vnitřní směrnice na pořízení přístroje přímou objednávkou u českého zastoupení výrobce 

přístroje. 

9. 5. 2013 p. Polák 31.5.2013 

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

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: 0  
 

 

200-6/13 

a) RM bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu VZ na služby „zabezpečení výkonu ITD při 

realizaci 2. etapy rekonstrukce ulice Smetanovy v Roztokách“ a ukládá OSRMŽP zabezpečit uzavření 
DPP s panem Kovandou.  

b) RM ukládá OSRMŽP informovat průběžně vedení města o postupu prací a čerpání rozpočtu stavby ve 

Smetanově ulici. 

9. 5. 2013 
a) p. Polák 

b) p. Polák 

a) ihned 

b) průběžně 

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

Šlancarová (5) 
proti: 0 

zdržel se: 0  

 

 

201-6/13 

RM bere na vědomí informaci o opatřeních k opravě střešní krytiny márnice městského hřbitova a pověřuje 

OSRMŽP bezodkladným informováním vedení města o stanovisku památkové péče. 9. 5. 2013 p. Polák 30.6.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0  

 

 
RM bere na vědomí informaci o úpravě dvora MÚ Roztoky. 

9. 5. 2013     

202-6/13 

RM nesouhlasí s proplacením nákladů na rekonstrukci vodovodních přípojek  

a) manželům C. pro velký časový odstup od realizace a 
b) paní L. M. z důvodu, že se jednalo o havarijní opravu.  

Město ve veřejném zájmu financuje jen výměnu vodovodních přípojek v ulicích, kde probíhá celková rekonstrukce 

komunikace.   

9. 5. 2013 p. Polák ihned 

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

Šlancarová (5) 
proti: 0 

zdržel se: 0  

 

 

203-6/13 

RM schvaluje následující změnu Jednacího řádu Rady města Roztoky: 

V článku 3, bodě 3, se za slova „písemné materiály“, vkládají slova „včetně jejich elektronické podoby“. V článku 3, 

bodě 7, se na konci odstavce doplňuje „Těm, kteří o to požádají, jsou pozvánka spolu s materiály a zprávami zaslány 
pouze elektronickou formou, popřípadě zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 

 

9. 5. 2013 
p. Tříska, 

Skalníková 
30.6.2013 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 
zdržel se: 0  

 

 

 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 3. 4. 2013 do 1. 5. 2013. 

9. 5. 2013     

204-6/13 
RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise dne 2. 5. 2013. 

b) RM doporučuje MÚ, vysadit při rekultivaci Školního náměstí u pomníku padlým v dostatečném počtu stálezelené 
9. 5. 2013 b) p. Polák 31.10.2013 

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

Šlancarová (5) 
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Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 5 

dřeviny, aby odclonily pomník od parkoviště. 

c) RM bere na vědomí informaci o třech nových průvodcích na Levém Hradci. 
 

proti: 0 

zdržel se: 0  
 

205-6/13 

RM přiznává paní M. V. jednorázový příspěvek ve výši 1.200,- Kč na úhradu poplatku za odvoz odpadu pro rok 

2013 pro ni a její dceru.  
 

9. 5. 2013 p. Kalinová 29.5.2013 

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

Šlancarová (5) 

proti: 0 
zdržel se: 0  

 

 

206-6/13 

RM přiznává paní J. S. jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- Kč na úhradu poplatku za odvoz odpadu pro rok 2013, 

na zvýšené náklady na léky, poplatky u lékařů a náklady na bydlení.  

 

9. 5. 2013 p. Kalinová 29.5.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0  
 

 

207-6/13 

a) RM přiznává vdovám/vdovcům: 

paní M. M., J. P., B. N., panu M. D., paní V. N., S. B., J. Š, E. Z. a panu Z. M. jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- 
Kč. 

b) RM přiznává vdovci p. P. A. jednorázový příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 

 

9. 5. 2013 
a) p. Kalinová 

b) p. Kalinová 

a) 29.5.2013 

b) 29.5.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Novotný, 

Šlancarová (4) 
proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: 0  

 

 

208-6/13 

RM považuje za vhodné, aby existovala vývěska v centru města pro úmrtní oznámení, navržena venkovní zeď 
budovy pekárny. RM žádá radního p. Novotného, aby věc  projednal s majitelem předmětné nemovitosti.  

 
9. 5. 2013 p. Novotný 30.6.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0  
 

 

209-6/13 
RM přiznává paní J. F. B. jednorázový příspěvek ve výši 5.000,- Kč na překlenutí tíživé finanční situace. 

 
9. 5. 2013 p. Kalinová 29.5.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Novotný, 

Šlancarová (4) 
proti: p. Jandík (1) 

zdržel se: 0  

 

 

210-6/13 

RM přiznává paní M. V. jednorázový příspěvek ve výši 18.700,- Kč na nákup naslouchadel pro těžce zdravotně 

postiženou dceru. 

 

9. 5. 2013 p. Kalinová 29.5.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0  
 

 

 

RM přiznává paní M. V. jednorázový příspěvek ve výši 2.306,- Kč na nákup rovnátek pro těžce zdravotně 

postiženou dceru. 

 

9. 5. 2013  
Návrh nebyl 
přijat. 

pro: p. Boloňský, Novotný, Šlancarová (3) 

proti: 0 
zdržel se: p. Jandík, Drda (2)  

 

 

211-6/13 

RM přiznává organizaci Raná péče EDA, o.p.s., finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče v roce 2013 

jednorázový příspěvek ve výši 7.000,- Kč. 

 

9. 5. 2013 p. Kalinová 29.5.2013 

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

proti: 0 

zdržel se: p. Jandík (1)  
 

 

212-6/13 

RM přiděluje byt č. 3 v přízemí DPS, Nám. 5. května 27, 252 63 Roztoky, paní J. P.  
 9. 5. 2013 p. Kalinová 29.5.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Novotný, 

Šlancarová (4) 

proti: 0 
zdržel se: p. Jandík (1)  

 

 

 
RM bere na vědomí zápisy z jednání zdravotní a sociální komise dne 21. 3. 2013 a 25. 4. 2013. 

9. 5. 2013     

 
RM stanovuje, že v roce 2013 bude mít letní dvojčíslo 7,8 časopisu Odraz 32-36 stránek. 

 
9. 5. 2013  

Návrh nebyl 

přijat. 

pro: p. Jandík, Novotný, Šlancarová (3) 

proti: 0 
zdržel se: p. Drda, Boloňský (2)  
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RM bere na vědomí návrh RR časopisu Odraz, že rozšířené letní číslo 7,8 časopisu Odraz v roce 2013 bude 

v rozsahu maximálně 48 stran a nebude znamenat navýšení výdajové části rozpočtu.  

 

9. 5. 2013  
Návrh nebyl 

přijat. 

pro: p. Boloňský, Drda, Šlancarová (3) 

proti: 0 

zdržel se: p. Jandík, Novotný (2)  
 

 

 
RM bere na vědomí zápis z RR Odrazu č. 5/2013 ze dne 29. 4. 2013.  

9. 5. 2013     

213-6/13 

RM ukládá tajemníkovi MÚ p. Třískovi, aby zajistil změnu smluv o pracovní činnosti za externí práce na dohodu o 

provedení práce s externími dodavateli služeb tam, kde je to možné.   

 

9. 5. 2013 p. Tříska 30.6.2013 

pro: p. Boloňský, Drda, Jandík, Novotný, 
Šlancarová (5) 

                     proti: 0 

                     zdržel se: 0  
 

 

 


