
Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

63-4/14 

Program jednání ZM se upravuje a doplňuje následovně: 

- Doplňuje se materiál k bodu č. 9 „Čerpání rozpočtu za leden až březen 2014 

- Doplňuje se materiál k bodu č. 11 „Zápis z FV dne 14. 4. 2014“ 

- Doplňuje se materiál k bodu č. 18 „Schválení zadávacích podmínek podlimitní 

VZ „dodávka a instalace IT vybavení pro dostavbu a obnovu IT základní školy 

v Roztokách“ 

- Zařazuje se nový bod programu „Volba přísedících OS Praha-západ“ před bod 

č. 9 původního programu „Čerpání rozpočtu za leden až březen 2014“ 

- Zařazuje se nový bod programu „Příspěvek na rekonstrukci chodníků“ za bod č. 

21 původního programu „Záměr prodeje pozemku parc. č. 2561/1 v k.ú. 

Roztoky u Prahy“ 

- Zařazuje se nový bod programu „Nabídka k odkupu pozemku parc. č. 2286/43 

v k. ú. Roztoky u Prahy“ za bod č. 21 původního programu 

- Zařazuje se nový bod programu „Stanovisko k návrhu p. Matase „Dotační 

podpora předškolních zařízení pro školní rok 2014/2015“ k bodu č. 11 

původního programu „Zápis z FV dne 14. 4. 2014“ 

- Předřazuje se bod č. 15 „Zpráva o rozdílech mezi schváleným RP Panenská II a 

skutečností“ na 19.30 hod. 

- Předřazuje se bod č. 22/4 původního programu jednání „Zpráva o činnosti 

městské policie za období od 18. 2. 2014 do 17. 3. 2014 a zpráva o činnosti 

městské policie za období od 18. 3. 2014 do 14. 4. 2014“na 19.30 hod. 

- Předřazují se body č. 5 „Pojmenování veřejného prostranství“, č. 6 „OZV – 

zákaz podomního prodeje“, č. 7 „Smluvní vztahy týkající se dostavby školy“, č. 

18 „Schválení zadávacích podmínek podlimitní VZ „dodávka a instalace IT 

vybavení pro dostavbu a obnovu IT základní školy v Roztokách“  

 

23.4.2014 
p. Jakob
  

ihned 
 

pro:p. Blažek, Boloňský, Calta, 

Jakob, Jandík, Kubečka, Matas, 

Pařízek, Richter, Roškotová, 

Šlancarová, Štifter, Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

 

64-4/14 
ZM schvaluje navržený program zasedání s doplněním. 

 
23.4.2014 p.Jakob ihned 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jakob, Jandík, Kubečka, 

Matas, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

65-4/14 

ZM schvaluje pojmenování veřejného prostranství vedoucí od ulice Nádražní k areálu 

Středočeského muzea na „Zámek“. 

 

23.4.2014 p. Dědičová 30.4.2014 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jakob, Jandík, Kubečka, 

Matas, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

 

66-4/14 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje na území města.  23.4.2014 p. Jakob 31.5.2014 pro: p. Blažek, Boloňský,  



Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

 Calta, Jakob, Kubečka, Matas, 

Richter, Roškotová, Šlancarová, 

Štifter, Vavřínová (11) 

proti: p. Jandík (1) 

zdržel se:p. Pařízek (1)  

67-4/14 

Předřazuje se bod č. 8 „Návrh revokace UZM 53-3/14 – schválení výsledku VZ na dodávku a 

instalaci nábytku pro dostavbu školy“. 

 
23.4.2014 p. Jakob ihned 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jakob, Jandík, Kubečka, 

Matas, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

 

ZM bere na vědomí nové závěry a doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek v podlimitní VZ na dodávku a instalaci nábytku pro dostavbu ZŠ Roztoky. Komise 

pro hodnocení nabídek při prvním hodnocení opomněla zvýhodnit jednu z nabídek podle 

§101, odst.4 zákona o veřejných zakázkách v platném znění. ZM na základě této skutečnosti 

schvaluje revokaci UZM 53-3/14 takto: ZM uznává námitku proti rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky uchazeče JP-Kontakt s.r.o. a vyhovuje jí v plném rozsahu. Na 

základě přehodnocení podaných nabídek dle nabídkové ceny se novým vítězem VZ stává 

uchazeč č.2, firma JP-Kontakt s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice, IČ: 25922378. ZM 

schvaluje znění realizační smlouvy na výše uvedenou dodávku s vítězným dodavatelem a 

pověřuje starostu města jejím uzavřením. 

23.4.2014 

Návrh nebyl 

přijat. 

 

 

pro: p. Blažek, Calta, Jandík, 

Kubečka, Matas, Pařízek, 

Roškotová, Vavřínová (8) 

proti: p. Jakob (1) 

zdržel se:p. Boloňský, Richter, 

Šlancarová, Štifter (4)  

 

 

ZM bere na vědomí nové závěry a doporučení komise pro otevírání obálek a výsledek 

hodnocení nabídek v podlimitní VZ na „dodávku a instalaci nábytku pro dostavbu základní 

školy Roztoky“ a schvaluje revokaci UZM 53-3/14 v následujícím znění: ZM uznává 

námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče JP – Kontakt, 

s.r.o., že nebylo zohledněno ustanovení §101, odst. 4, zák. č. 137/2006 Sb. Na základě 

přehodnocení podaných nabídek dle nabídkové ceny se novým vítězem veřejné zakázky 

stává uchazeč č. 2, firma JP – Kontakt, Dašická 1797, 530 03 Pardubice, IČ: 259 22 378. ZM 

schvaluje znění realizační smlouvy na výše uvedenou dodávku s vítězným dodavatelem a 

pověřuje starostu města k jejímu uzavření. 

23.4.2014 

Návrh nebyl 

přijat. 

 

 

pro: p. Boloňský, Calta, Jakob 

Jandík, Kubečka, Pařízek, Richter, 

Šlancarová, Štifter (9) 

proti: (0) 

zdržel se: p. Blažek, Matas, 

Roškotová, Vavřínová (4)  

 

 

68-4/14 

ZM bere na vědomí nové závěry a doporučení komise pro otevírání obálek a výsledek revize 

hodnocení výsledků VZ na dodávku a instalaci nábytku pro dostavbu základní školy 

Roztoky, které byly vyvolány námitkou jednoho z účastníků řízení na nerespektování § 101, 

odst. 4, zákona o veřejných zakázkách v platném znění, a schvaluje revokaci UZM 53-3/14 

v následujícím znění: ZM uznává námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky uchazeče JP – Kontakt, s.r.o. , že nebylo zohledněno ustanovení §101, odst. 4, zák. 

č. 137/2006 Sb. Na základě přehodnocení podaných nabídek dle nabídkové ceny se novým 

vítězem veřejné zakázky stává uchazeč č. 2, firma JP – Kontakt, Dašická 1797, 530 03 

Pardubice, IČ: 259 22 378. ZM schvaluje znění realizační smlouvy na výše uvedenou 

dodávku s vítězným dodavatelem a pověřuje starostu města k jejímu uzavření. 

23.4.2014 
p. Polák, 

Jakob 
30.4.2014 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jakob, Jandík, Kubečka, 

Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (14) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

 



Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

69-4/14 

ZM souhlasí s předkládaným zněním zadávací dokumentace na „dodávku a instalaci IT 

vybavení pro dostavbu a obnovu IT základní školy v Roztokách“ i s návrhem na složení 

komise pro hodnocení nabídek: členové: J. Jakob, P. Macoun, D. Moravcová, M. Sláma, I. 

Goll; náhradníci: S. Boloňský, J. Vlasák, I. Cihlář, F. Pechociak, P. Schill. Jako externích 

expertů pro posuzování věcné části nabídek bude využito členů expertní skupiny pro tuto 

zakázku ustanovené ZM. ZM pověřuje OSRMŽP vyhlášením veřejné zakázky tak, aby mohla 

být realizována v plánovaném termínu. ZM ukládá OSRMŽP předložit ke schválení na 

květnovém zasedání ZM výsledky veřejné zakázky a návrh kupní smlouvy.  

23.4.2014 p. Jakob 28. 5. 2014 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se:(0)  

 

 

70-4/14 

ZM ukládá vedení školy, aby po vyhodnocení dodaného systému IT a jeho funkčnosti 

předložilo návrh na dovybavení interního informačního systému (např. LED obrazovkami) na 

zářijové jednání ZM.  

ZM vyslovuje poděkování pracovní skupině ZM pro posouzení požadavků na ICT pro ZŠ 

pod vedením p. Matase za rychlou a efektivní pomoc při zpracování zadávacích podmínek. 

 

23.4.2014 p. Moravcová 

 

24.9.2014 

 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se:(0)  

 

71-4/14 

ZM bere na vědomí informaci OSMRŽP o zásadních rozdílech mezi schváleným regulačním 

plánem Panenská II a skutečností a ukládá vedení města projednat tyto disproporce se SÚ 

Roztoky, SÚ MěÚ Černošice a investorem.  

 

23.4.2014 p. Polák 

 

28. 5. 2014 

 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se:(0)  

 

72-4/14 

ZM, vzhledem ke zjištěným rozdílům mezi schváleným regulačním plánem Panenská II a 

skutečností, žádá MÚ, aby tyto zjištěné rozpory byly řešeny v rámci zadání změny č. 1 

regulačního plánu Panenská II. 

 

23.4.2014 p.Polák 
28. 5. 2014 

 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

 

ZM ukládá OSRMŽP zpracovat analýzu možností zlepšení odvodnění území Dubečnice a Na 

Panenské včetně průtahu městem s návrhem řešení, které bude podkladem pro změnu 

regulačního plánu. 

 

23.4.2014 
Návrh nebyl 

přijat. 
 

pro: p. Boloňský, Jandík, 

Kubečka, Novotný, Pařízek, 

Richter, Roškotová, Šlancarová, 

Štifter (9) 

proti: (0) 

zdržel se: Blažek, Calta, 

Matas, Vavřínová (4)  

 

 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 18. 2. 2014 do 17. 3. 

2014. 

 

23.4.2014     

 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 18. 3. 2014 do 14. 4. 

2014. 

 

23.4.2014     



Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

73-4/14 

Zastupitelstvo města Roztoky na základě souhlasného stanoviska předsedkyně Okresního 

soudu Praha-západ č. j. 30 Spr 92/2014  volí paní Věru Coufalovou a pana Jana Štěrbu do 

funkce přísedících Okresního soudu Praha-západ na období 2014 – 2018. 

 

23.4.2014 p.Drda 

 

24. 4. 2014 

 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Štifter, Vavřínová (12) 

proti: (0)  

zdržel se:(0) 

 

74-4/14 

V zápisu č. 3/2014 se na str. 3 do UZM č. 43-3/14 vkládají slova: p. Roškotová nebude na 

vlastní žádost v kontrolní skupině na téma….. 

Tzn., že UZM č. 43-3/14 nyní zní takto: 

ZM schvaluje plán kontrol finančního výboru s tím, že p. Roškotová nebude na vlastní žádost 

v kontrolní skupině na téma“Marketingové předměty, náklady a příjmy z prodeje“ a Náklady 

MÚ v pol. 5166 právní služby“, a že bude nahrazena jinými členy. Do plánu kontrol se 

zařazuje nově „Kontrola plateb inzerce v Odrazu“. 

23.4.2014 p.Kocourková ihned 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Štifter, Vavřínová (12) 

proti: (0)  

zdržel se:(0)  

 

 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2014. 23.4.2014     

 ZM bere na vědomí plnění usnesení. 23.4.2014     

 

ZM předložený materiál „Smluvní vztahy týkající se dostavby školy“ odkládá a ukládá 

OSRMŽP jeho dopracování. 

 

23.4.2014 
Návrh nebyl 

přijat. 
 

pro: p. Boloňský, Calta, 

Jandík, Kubečka, Novotný, 

Pařízek, Richter, Roškotová, 

Šlancarová, Štifter (10) 

proti: p. Vavřínová (1)  

zdržel se: p. Blažek, Matas 

(2)  

 

 

ZM neschvaluje předložený návrh firmy ArchDesign s.r.o. na uzavření dodatku ke smlouvě 

za vícepráce a následnou součinnost při kolaudačním řízení ve výši 181.500,- Kč a schvaluje 

uzavření dodatku ke smlouvě s firmou ArchDesign s plněním ve výši 12.500,-Kč bez DPH. 

 

23.4.2014 
Návrh nebyl 

přijat. 
 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Kubečka, Matas, Novotný, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (10) 

proti: (0)  

zdržel se: p. Jandík, 

Richter, Pařízek (3)  

 

 

 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo za autorský dozor s firmou Helika a.s. 

s celkovým navýšením o 30.000,-Kč bez DPH.  

 

23.4.2014 
Návrh nebyl 

přijat. 
 

pro: p. Boloňský, Kubečka, 

Novotný, Roškotová (4) 

proti: p. Vavřínová (1)  

zdržel se: p. Blažek, Calta, 

Matas, Šlancarová, Štifter, Jandík, 

Richter, Pařízek (8)  

 

 

 
ZM bere na vědomí čerpání rozpočtu za měsíce leden až březen 2014. 

 
23.4.2014     

75-4/14 
a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 spočívající v přesunu částky 40.000,- 

Kč z § 4351 pol. 2321 do příjmové položky 4121. 
23.4.2014 p. Walterová 15. 4. 2014 

pro: p. Blažek, Boloňský, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 
 



Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 5 

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 spočívající v přečíslování položky 2210 

v příjmovém § 5311 na položku 2212. 

 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter (12) 

proti: (0) 

zdržel se:(0)  

76-4/14 

ZM souhlasí s dotační podporou formou finančních kompenzací dětí nepřijatých do 

veřejných MŠ pro školní rok 2014/2015. ZM ukládá MÚ zpracovat ekonomickou a právní 

analýzu návrhu na dotační podporu pro školní rok 2014/2015. 

 

23.4.2014 p. Boloňský 

 

25. 6. 2014 

 

pro: p. Blažek, Calta, Jandík, 

Kubečka, Matas, Novotný, 

Pařízek, Richter, Roškotová, 

Šlancarová, Štifter, Vavřínová (12) 

proti: p. Boloňský (1) 

zdržel se: (0)  

 

 ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 8. 4. 2014  23.4.2014     

 

ZM bere na vědomí informaci místostarosty St. Boloňského, že město podalo žalobu o určení 

vlastnictví k pozemkům na školní zahradě parc. č. 1301/3 a parc. č. 103/4 zapsaných na LV 

č. 1601 pro katastrální území Roztoky u Prahy a o dalších právních krocích, které mají 

ochránit oprávněné zájmy města.  

23.4.2014     

77-4/14 

ZM bere na vědomí pracovní materiál „Směrnice města pro prodej jeho nemovitého majetku“ 

a žádá členy ZM o písemné připomínky k tomuto pracovnímu materiálu do 12. 5. 2014. 

 

23.4.2014 p. Polák 28. 5. 2014 

pro: p. Boloňský, Blažek, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se:(0)  

 

 

ZM bere na vědomí informaci starosty o Pravidlech pro přidělování odměn členům komisí 

RM a RR Odrazu. 

 

23.4.2014     

78-4/14 
ZM odkládá projednání záměru prodeje pozemku parc. č. 789/1 v k.ú. Roztoky u Prahy až po 

projednání směrnice města pro prodej nemovitého majetku. 
23.4.2014 p. Boloňský 

 

28. 5. 2014 

 

pro: p. Boloňský, Blažek, 

Jandík, Kubečka, Matas, Novotný, 

Pařízek, Richter, Roškotová, 

Šlancarová, Štifter, Vavřínová (12) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

79-4/14 

 

a) ZM revokuje usnesení č. 54-3/14 ze dne 26. 3. 2014. 

b) ZM odkládá projednání tohoto bodu, a to z důvodu zjištěných nesouladů mezi údaji 

v kolaudačních souhlasech a skutečným stavem. 

c) ZM žádá společnost Taloru, a.s. aby podala vysvětlení zjištěných nesouladů a aby 

tyto nesoulady odstranila. 

 

23.4.2014 p. Polák 
27. 8. 2014 

 

pro: p. Boloňský, Blažek, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

80-4/14 

ZM nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 872 a části pozemku parc. č. 873, 

vše v k.ú. Roztoky u Prahy o celkové výměře cca 272 m². 

 

23.4.2014 p. Polák 

 

28. 5. 2014 

 

pro: p. Boloňský, Blažek, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

 



Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 6 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

81-4/14 

ZM nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2561/1 v k. ú. Roztoky u Prahy o 

výměře 2331 m². 

 

23.4.2014 p. Polák 

 

28. 5. 2014 

 

pro: p. Boloňský, Blažek, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

82-4/14 

ZM souhlasí se příspěvkem Města Roztoky na rekonstrukci chodníků na pozemku parc.č. 

784/2 a 784/3 do maximální výše 50.000,- Kč z § 2212, pol 5171 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 

 

23.4.2014 p. Polák 30. 9. 2014 

pro: p. Boloňský, Blažek, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0) 

 

83-4/14 

a) ZM souhlasí s podáním nabídky do výběrového řízení č. SHMS/041/2014 

vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územním 

pracovištěm Střední Čechy, které se týká prodeje pozemku parc. č. 2286/43 v k.ú. 

Roztoky u Prahy o výměře 143 m². Nabídka bude podána ve výši 33.500 Kč. 

b) V případě vítězství ve výběrovém řízení ZM pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy. 

 

23.4.2014 p. Polák 
28. 5. 2014 

 

pro: p. Boloňský, Blažek, 

Calta, Jandík, Kubečka, Matas, 

Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šlancarová, Štifter, 

Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

 
ZM bere na vědomí informaci o průběhu dostavby školy  

 
23.4.2014     

 

ZM bere na vědomí informaci o stavu realizace projektové přípravy vybudování stanovišť 

podzemních kontejnerů na tříděný odpad a ukládá OSRMŽP na dubnové zasedání RM 

předložit konkrétní návrh náhradního umístění stanoviště pro Žalov. 

 

23.4.2014     

 
ZM bere na vědomí zápis z RM č. 2 dne 12 . 2014. 

 
23.4.2014     

 
ZM bere na vědomí zápis z RM č. 3 dne 12. 3. 2014. 

 
23.4.2014     

 
ZM bere na vědomí zápis z RM č. 4 dne 26. 3. 2014. 

 
23.4.2014     

 
ZM bere na vědomí zápis z RM č. 5 dne 9. 4. 2014. 

 
23.4.2014     

 


