Číslo
UZM

112-5/13

Datum
jednání

Usnesení ZM

Program jednání ZM se upravuje a doplňuje následovně:
za původní bod 2 zařadit bod „informace pana Běhounka o veřejné diskuzi o ZŠ“
vypouští se bod 11 původně navrženého programu a místo něj se zařazuje nový bod „Schválení
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Roztoky a firmou Arch. Design, s.r.o. na zhotovení
změn v dokumentaci pro provedení stavby v rámci investiční akce „Dostavba objektu ZŠ“
vzniklých v souvislosti se změnou velikosti objektu tělocvičny“
do bodu 18 „Různé a informační blok“ se zařazují informace „Elektronická aukce domácnosti“ a
„Sportoviště na ulici Obránců míru“

24.4.2013

Zodpovídá

p. Jakob

Termín

ihned

113-5/13

ZM schvaluje navržený program zasedání s doplněním.

24.4.2013

p. Jakob

ihned

114-5/13

V zápise ze zasedání ZM č. 4/2013 se na str. 12 mění formulace „místostarosta Boloňský navrhl hlasovat o UZM
104-4/13“ za formulaci „místostarosta Boloňský navrhl hlasovat o pozměňujícím návrhu usnesení zastupitelů za
DOST - UZM 104-4/13“.
Dále se mění na str. 15 formulace „pan starosta Jakob navrhl hlasovat o UZM 110-4/13“ za formulaci „pan starosta
Jakob navrhl hlasovat o pozměňujícím návrhu usnesení zastupitelů za DOST - UZM 110-4/13“.

24.4.2013

p. Skalníková

7.5.2013

24.4.2013

p. Kocourková

ihned

115-5/13

116-5/13

ZM schvaluje zápis č. 4/2013 s odsouhlasenou změnou.

ZM souhlasí se změnou termínu plnění UZM č:
UZM 40-2/13 - do 30.4.2013
UZM 70-3/13 - do 19.6.2013
UZM 63-3/13 - do 30.6.2013
UZM 81-3/13 - do 30.6.2013
UZM 82-3/13 - do a) 9.5.2013, b) 31.5.2013
UZM 86-3/13 - do 31.8.2013
UZM 108-4/13 - do 31.5.2013

24.4.2013

p. Skalníková

7. 5. 2013

Hlasování

pro: p. Blažek, Boloňský, Calta, Cihlář,
Drda, Jakob, Jandík, Matas, Pejša, Richter,
Roškotová, Šefr, Šlancarová, Štifter, Turoň,
Vavřínová (16)
proti:
(0)
zdržel se: p. Kantor (1)
pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Cihlář, Drda, Jakob, Jandík, Matas, Pejša,
Richter, Roškotová, Šefr, Šlancarová,
Štifter, Turoň, Vavřínová (16)
proti:
(0)
zdržel se: p. Kantor (1)
pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Cihlář, Drda, Jakob, Matas, Pejša,
Richter, Roškotová, Šlancarová,
Štifter,Turoň,Vavřínová (14)
proti:
(0)
zdržel se: p. Šefr, Kantor, Jandík (3)
pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Cihlář, Drda, Jakob, Jandík, Matas,
Pejša, Richter, Roškotová,
Šlancarová, Štifter, Turoň,
Vavřínová (15)
proti:
(0)
zdržel se: p. Kantor, Šefr (2)
pro:
p. Blažek, Boloňský,
Cihlář, Drda, Jakob, Jandík, Matas,
Pejša, Richter, Roškotová,
Šefr, Šlancarová, Štifter, Turoň, (14)
proti:
(0)
zdržel se: p. Kantor, Vavřínová, Calta (3)

ZM bere na vědomí plnění usnesení.
24.4.2013

117-5/13

118-5/13

ZM nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků parc. č. 2424/2 a parc. č. 2423/13 (vše orná půda) v k.ú. Roztoky u
Prahy a zároveň doporučuje RM souhlasit se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 2424/1, 2424/2, 2423/12,
2423/13, 2423/14, 2423/15, 2423/16, 2441/1, 2417/13, 2417/20, 2417/11, (vše orná půda) v k.ú. Roztoky u Prahy, na
dobu neurčitou za minimální cenu 2 200 Kč/ha/rok + částka odpovídající dani z nemovitosti.

24.4.2013

ZM bere na vědomí informaci o zahájení správního řízení ÚHOS ve věci poptávkového řízení na IT služby MÚ v
roce 2007.

24.4.2013

ZM ukládá starostovi města bezodkladně zajistit soulad textu Výroční zprávy Města Roztoky za rok 2012 s odkazem
na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, s příslušnými ustanoveními tohoto
zákona, zejména se zněním § 18, odst. 1, písm. e).

24.4.2013

STRANA 1

p. Polák

9. 5. 2013

pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Cihlář, Drda, Jakob, Jandík, Matas, Pejša,
Richter, Roškotová, Šefr, Šlancarová,
Štifter, Turoň, Vavřínová (16)
proti:
(0)
zdržel se: Kantor (1)

p. Jakob

31. 5. 2013

pro:
p. Blažek, Calta, Cihlář, Drda,
Kantor, Matas, Richter, Roškotová, Šefr,
Štifter, Vavřínová (11)
proti:
(0)

Ukonč.

Číslo
UZM

Datum
jednání

Usnesení ZM

Zodpovídá

Termín

Hlasování

zdržel se: p. Boloňský, Jakob, Jandík,
Pejša, Novotný, Šlancarová, Turoň (7)
ZM bere na vědomí čerpání rozpočtu za březen 2013.

24.4.2013

119-5/13

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, spočívající ve snížení příjmové položky 4112 na 5 927 000,- Kč,
navýšení příjmové položky 1111 o 700 000,- Kč, navýšení příjmové položky 1211 o 600 000,- Kč a v příjmech §
3639 položky 3113 o 200 000,- Kč a snížení výdajů v § 6171 pol. 5901 (neadresná rezerva) o 1.314 900,- Kč.

24.4.2013

p. Walterová

15. 5. 2013

120-5/13

ZM revokuje své UZM č. 119-5/2013 a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, spočívající ve snížení příjmové
položky 4112 na 5 927 000,- Kč, navýšení příjmové položky 1111 o 700 000,- Kč, navýšení příjmové položky 1211
o 600 000,- Kč a v příjmech § 3639 položky 3113 o 200 000,- Kč a snížení výdajů v § 6171 pol. 5901 (neadresná
rezerva) o 1.373 000,- Kč.

24.4.2013

p. Walterová

15. 5. 2013

1215/2013

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013, spočívající v přesunu částky 250 000,- Kč z § 6171 pol. 5901 do §
3632 pol. 5171.

24.4.2013

p. Walterová

15. 5. 2013

122-5/13

123-5/13

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Roztoky a firmou Arch. Design, s.r.o. na
zhotovení změn projektové dokumentace pro provedení stavby v souvislosti se změnami velikosti tělocvičny v rámci
investiční akce Dostavba školy tak, jak jej Rada města předložila s úpravami:
v odst. 4 3. řádek zní: „Termín odevzdání PD ke kontrole a schválení objednavatelem byl: do 18. 3.
2013“
v odst. 5 „Konečná celková cena za zajištění předmětu smlouvy včetně zapracování požadovaných změn
činí 694 000,- Kč + DPH.“
v odst. 6 se slovo „účtuje“ nahrazuje slovem „hradí“.
ZM doporučuje vedení městského úřadu přijmout opatření, která do budoucna znemožní opakování nedostatků
zjištěných kontrolou průběhu a schvalování víceprací v 1. etapě realizace interiérových úprav v budově MÚ.
a) Funkční organizační řád
b) Pracovní náplně pracovníků a manažerů městského úřadu, kde bude stanoveno nejen za
co, ale i komu je jednotlivý pracovník odpovědný
c) Vícestupňový prokazatelný systém kontroly realizace investičních
záměrů
d) Respektování smyslu stavebního deníku
e) Využívání kontrolních dnů jako nástroje vícestupňové kontrol realizace
investičního záměru
f) Písemné informace o stavu realizace investičního záměru předkládané pověřeným
pracovníkem úřadu nadřízenému na pravidelných provozních poradách
g) Zodpovědný politik z řad vedení města bude pro konkrétní investiční akci jednoznačně
jmenován městskou radou
h) V kontrolní zprávě je přiložena náplň práce investičního oddělení existujícího městského
úřadu, jejíž část může být zahrnuta do pracovní náplně osoby nebo odborného odboru
městského úřadu
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru z 9. 4. 2013.

24.4.2013

24.4.2013

24.4.2013

STRANA 2

p. Polák, Jakob

p. Tříska

pro:
p. Blažek, Boloňský, Cihlář,
Drda, Jakob, Jandík, Kantor, Kubečka,
Novotný, Pejša, Richter, Roškotová,
Šlancarová, Turoň (14)
proti:
(0)
zdržel se: Vavřínová, Calta, Štifter, Matas,
Šefr (5)
pro:
p. Blažek, Boloňský, Cihlář,
Drda, Jakob, Jandík, Kubečka,
Novotný, Pejša, Richter, Roškotová,
Šlancarová, Turoň, Vavřínová, Calta,
Štifter, Matas, Šefr (18)
proti:
(0)
zdržel se: (0)
pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Cihlář, Drda, Jakob, Jandík, Kubečka,
Matas, Novotný, Pejša, Richter, Roškotová,
Šefr, Šlancarová, Štifter, Turoň, Vavřínová
(18)
proti:
(0)
zdržel se: (0)

30. 4. 2013

pro:
p. Boloňský, Drda, Jakob,
Jandík, Kubečka, Matas, Novotný, Pejša,
Richter, Šlancarová, Turoň (11)
proti:
Vavřínová (1)
zdržel se: Calta, Štifter, Roškotová, Cihlář,
Blažek, Šefr(6)

31. 5. 2013

pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Cihlář, Drda, Jakob, Jandík, Kubečka,
Matas, Novotný, Pejša, Richter, Roškotová,
Šefr, Šlancarová, Turoň, Vavřínová (17)
proti:
(0)
zdržel se: p. Štifter (1)

Ukonč.

Číslo
UZM

124-5/13

125-5/13

126-5/13

127-5/13

Datum
jednání

Usnesení ZM

ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování pečovatelských služeb pro občany obce Únětice za smluvně
stanovených podmínek.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PRE distribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150
00 Praha 5, které spočívá v právu umístit, provozovat a užívat stavbu podzemního kabelového vedení 1 kV a dále v
právu volného vstupu spočívající v právu přístupu k instalovanému kabelovému vedení za účelem zajištění jeho
provozu, oprav a údržby, v pozemcích města parc. č. 769, 777/2, 784/2, 788, 789/1, 796/7, 797/5, 810, 911 a 1232/1
zapsaných na LV 10001 pro k. ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky, u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Praha – západ., za jednorázovou úhradu v celkové výši 123 000,- Kč dle Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 9. 3. 2011. Nedílnou přílohou smlouvy o zřízení věcného
břemene bude dokumentace stavby v digitální podobě.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PRE distribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150
00 Praha 5, které spočívá v právu umístit, provozovat a užívat stavbu podzemního kabelového vedení 1 kV a dále v
právu volného vstupu spočívající v právu přístupu k instalovanému kabelovému vedení za účelem zajištění jeho
provozu, oprav a údržby, v pozemcích města parc. č. 1569/10, 1621, 1654, 1666, 1709, 1743, 1830/1, 1839 a 1917
zapsaných na LV 10001 pro k. ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky, u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Praha – západ., za jednorázovou úhradu v celkové výši 82 800,- Kč dle Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 11. 1. 2011. Nedílnou přílohou smlouvy o zřízení věcného
břemene bude dokumentace stavby v digitální podobě.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se
spol. PRE distribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, které spočívá v právu stavebně umístit podzemní
kabelové vedení distribuční soustavy včetně jejích součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů vztahující
se na pozemek parc. č. 3028/80 o celkové výměře 595m², zapsaný na LV 10001 pro k.ú. Žalov, obec Roztoky, u
katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ. V pozemku bude uloženo celkem cca
7 běžných metrů kabelového vedení, za jednorázovou úhradu v celkové výši 1400,- Kč.
ZM bere výzvu zastupitelů DOST na vědomí.
ZM bere na vědomí informaci o plnění UZM 41-2/13.
ZM bere na vědomí zápisy č. 1, 2, a 3 z jednání školské rady ZŠ Roztoky.
ZM bere na vědomí informaci o jednání s nájemníky obecních bytů dne 22. 1. 2013
ZM bere na vědomí negativní vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 28. 2. 2013 ve věci žádosti o
poskytnutí dotace nebo půjčky na realizaci výstavby nové budovy základní školy v Roztokách.
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské policie za období od 19. 3. 2013 do 15. 4. 2013.
ZM bere na vědomí Zápis z jednání RM č. 4/2013.
ZM bere na vědomí informaci o úpravách obsahu projektové dokumentace pro provedení stavby v rámci veřejné
zakázky na „výběr zhotovitele stavby s názvem – dostavba objektu základní školy v Roztokách“.

24.4.2013

24.4.2013

24.4.2013

24.4.2013

24.4.2013
24.4.2013
24.4.2013
24.4.2013
24.4.2013
24.4.2013
24.4.2013
24.4.2013

STRANA 3

Zodpovídá

p. Kalinová

p. Polák

p. Polák

p. Polák

Termín

15. 5. 2013

15. 5. 2013

Hlasování

pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Cihlář, Drda, Jandík, Kubečka, Matas,
Novotný, Pejša, Richter, Roškotová, Šefr,
Šlancarová, Štifter, Turoň, (16)
proti:
(0)
zdržel se: (0)
pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Drda, Jakob, Jandík, Kubečka, Pejša,
Richter, Roškotová, Šefr, Šlancarová,
Štifter, Turoň, Vavřínová (15)
proti:
(0)
zdržel se: Matas, (1)

15. 5. 2013

pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Drda, Jakob, Jandík, Kubečka, Matas,
Novotný, Pejša, Richter, Roškotová, Šefr,
Šlancarová, Štifter, Turoň, Vavřínová (17)
proti:
(0)
zdržel se: p. Matas (1)

15. 5. 2013

pro:
p. Blažek, Boloňský, Calta,
Cihlář, Drda, Jakob, Jandík, Kubečka,
Matas, Novotný, Pejša, Richter,
Roškotová, Šefr, Šlancarová, Turoň,
Vavřínová (16)
proti:
(0)
zdržel se: Matas, Štifter (2)

Ukonč.

