
Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 1 

 

Vyřazuje se bod č. 13 původního programu „Schválení výsledku VZ na dodávku s názvem „sportovní nářadí a 

potřeby pro nové tělovýchovné prostory ZŠ Roztoky“. 
 

26.2.2014 

Návrh nebyl 

přijat. 
 

 

pro: p. Blažek, Jakob, Roškotová, Štifter, 

Vavřínová (5) 
proti: (0) 

zdržel se:p. Boloňský, Jandík, Kubečka, 

Novotný Šefr, Richter (6)  
 

 

25-2/14 

Program jednání ZM se upravuje a doplňuje následovně: 

- Za bod č. 5 původního programu se zařazuje nový bod „Rozbor přečerpaných a nedočerpaných § v roce 

2013“ – materiál na stůl 
- Předřazuje se bod. č. 19/2 „Zpráva o činnosti městské policie za období od 21. 1. 2014 do 17. 2. 2014“ na 

19.30 hod. 

- Vyřazuje se bod. č. 10 původního programu „Návrh rozpočtového opatření k finančnímu  vyrovnání za 
zhodnocení bytu č. 5 Jungmannova ul. čp. 286“ 

- Za bod č. 18 původního programu se zařazuje nový bod „Dodatek ke smlouvě o dílo č. 33/2013 na 
zabezpečení výkonu pečovatelské služby v obci Velké Přílepy pro 1. čtvrtletí 2014“ a „Dodatek ke 

smlouvě o dílo č. 37/2013 na zabezpečení výkonu pečovatelské služby v obci Únětice pro rok 2014“ – 

materiál na stůl 
- Doplňuje se materiál k bodu č. 5 „Zápis z FV dne 19. 2. 2014“ 

- Doplňuje se materiál k bodu č. 13 „Schválení výsledku VZ na dodávku s názvem sportovní nářadí a 

potřeby pro nové tělovýchovné prostory ZŠ Roztoky“  
- Doplňuje se materiál na stůl k bodu č. 14 „Dohoda mezi městem Roztoky a VUAB Pharma a.s. o 

společném provozování vodohospodářského majetku“ 

- Doplňuje se materiál na stůl k bodu č. 17. „Situace v městském časopisu Odraz“ 
- Vyřazuje se bod č. 19/3 – „DSO Údolí Vltavy“ 

- Do bodu č. 19 „Informační blok“ se zařazuje materiál „Zápis z jednání školské rady ZŠ Roztoky dne 28. 

1. 2014“, informace o personální situaci v ZŠ  - ústně a informace o průběhu realizace investiční akce 
„dostavba budovy ZŠ“- materiál na stůl. 

 

26.2.2014 p. Jakob ihned 

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

Kubečka, Novotný, Richter, Roškotová, 

Šefr, Štifter, Vavřínová (11) 
proti: (0) 

zdržel se: (0)  

 

 

26-2/14 ZM schvaluje navržený program zasedání s doplněním. 26.2.2014 p. Jakob ihned 

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

Kubečka, Novotný, Richter, Roškotová, 
Šefr, Štifter, Vavřínová (11) 

proti:      (0) 

zdržel se:(0)  
 

 

27-2/14: 

Opravuje se znění UZM 16-1/14 takto: 

ZM, s ohledem na urbanistické a architektonické kvality zástavby Tichého údolí a veřejný zájem města na jejich 
zachování, považuje za nutné, aby byly stanoveny regulativy pro výstavbu v rozvojové ploše Z1 (Maxmiliánka) 

vymezené regulačním plánem Roztoky – Tiché údolí. ZM souhlasí s pořízením změny regulačního plánu Tiché údolí 

v lokalitě Z1 (Maxmiliánka). Podmínkou zpracování změny regulačního plánu je pravomocné opatření obecné 

povahy vodoprávního orgánu MÚ Černošice o záplavovém území Únětického potoka v km 0-2. 

 

26.2.2014 p.Kocourková ihned 

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

Kubečka, Novotný, Richter, Roškotová, 

Šefr, Štifter, Vavřínová (11) 
proti:      (0) 

zdržel se:(0)  

 

 

 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2014. 26.2.2014     

 
ZM bere na vědomí plnění usnesení. 
 

26.2.2014     

 

ZM v návaznosti na kontrolu právních služeb ukládá MÚ provést přesoutěžení rámcové smlouvy na poskytování 

právních služeb 

 

26.2.2014 
Návrh nebyl 
přijat. 

 

pro: p. Blažek, Jakob, Jandík, Kubečka, 

Matas, Richter, Roškotová, Šefr, Vavřínová 
(9) 

proti:      (0) 

zdržel se:p. Boloňský, Pařízek, Novotný, 
Štifter (4) 

 

 

 ZM bere na vědomí zprávu FV z provedené kontroly akcí města v roce 2013 a doporučuje MÚ zvážit tato opatření: 26.2.2014 Návrh nebyl  pro: p. Blažek, Jandík, Matas, Pařízek,  



Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 2 

a) Akce, které město finančně podporuje, by měly být v § 3392 zájmová činnost v kultuře. 

b) Součástí vyúčtování akcí by měly být i náklady Technických služeb. 
c) V případě získání dotací na určenou akci sledovat rozpočet akce a plně vyčerpat celkovou částku ve 

prospěch města. 

 

přijat. Richter, Roškotová, Štifter, Vavřínová (8) 

proti:      (0) 
zdržel se: p. Boloňský, Jakob, Novotný, 

Šefr, Kubečka (5)  

 

 
ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru dne 19. 2. 2014 a zprávy z provedených kontrol. 
 

26.2.2014     

28-2/14 
ZM bere na vědomí rozbor přečerpaných a nedočerpaných § v roce 2013 a postupuje tento materiál FV k posouzení. 

 
26.2.2014 p. Walterová 17.3.2014 

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

Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 
Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  
 

 

29-2/14 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru města ve výši 35 000,- Kč, na změnu informačního systému Středočeského 

muzea v Roztokách a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 

26.2.2014 p. Jakob 31. 3. 2014 

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

Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 
Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (13) 

proti:       (0) 

zdržel se:(0)  
 

 

30-2/14 

ZM ukládá MÚ, aby v záležitosti uvolnění finanční jistoty ve výši 5.000 000,- Kč z advokátní úschovy, složené pro 
případ uplatnění smluvní pokuty vůči společnosti RHG, s.r.o., prověřil možnost nahradit advokátní úschovu 

bankovní zárukou. Projednání tohoto bodu se přesouvá na příští jednání ZM, na které bude přizván ředitel RHG p. 

Matoušek. 
 

26.2.2014 
p. Jakob, 
Walterová 

26. 3. 2014 
 

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

Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šefr, Vavřínová (12) 
proti:       (0) 

zdržel se: p. Štifter (1)  

 

 

 

ZM bere na vědomí žádost manželů S. o schválení výjimky z Regulačního plánu Roztoky – Tiché údolí adresovanou 

Radě města a konstatuje, že dle současné právní úpravy není možné schválit výjimku z regulačního plánu. 

 

26.2.2014 
Návrh nebyl 
přijat. 

 

pro: p. Blažek, Jakob, Kubečka, Novotný, 

Roškotová, Vavřínová (6) 

proti:       (0) 
zdržel se: p. Boloňský, Jandík, Matas, 

Pařízek, Richter, Šefr, Štifter (7)  

 

 

 

ZM bere na vědomí žádost manželů S. o schválení výjimky z Regulačního plánu Roztoky – Tiché údolí adresovanou 
Radě města a konstatuje, že dle současné právní úpravy není možné schválit výjimku z regulačního plánu, je možné 

posoudit žádost o jeho změnu. ZM pověřuje OSMRŽP sdělením tohoto usnesení žadatelům.  

 

26.2.2014 
Návrh nebyl 

přijat. 
 

pro: p. Boloňský, Jakob, Kubečka, Matas, 
Richter (5) 

proti:    (0) 

zdržel se: p. Blažek, Jandík, Novotný, 
Pařízek, Roškotová, Šefr, Štifter ,Vavřínová 

(8)  

 

 

31-2/14 

ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 

Labem, které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení STL plynovodní přípojku PE dn 32, 

Nerudova 458,  v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek včetně jejich součástí, příslušenství, opěrných a 

vytyčovacích bodů vztahující se k pozemku parc. č. 1259,  zapsaný na LV 10001 pro k.ú. Roztoky, obec Roztoky, u 

katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ. V pozemku je uloženo celkem 4,3bm 
plynárenského zařízení, za jednorázovou úhradu v celkové výši 860,- Kč vč. DPH. 

 

26.2.2014 p.Polák 
26. 3. 2014 

 

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

Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 
Roškotová, Šefr, Štifter (12) 

proti:       (0) 

zdržel se: (0)  
 

 

 
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 21. 1. 2014 do 17. 2. 2014. 
 

26.2.2014     

32-2/14 

ZM ustanovuje pracovní komisi ZM pro posouzení požadavků na ICT technické a učební pomůcky pro ZŠ pod 

vedením zastupitele p. Matase. Volební subjekty v ZM jmenují svého zástupce do této komise do pátku 28. 2. 2014 

zastupiteli p. Matasovi. 
ZM požaduje zprávu této komise na své příští zasedání. 

26.2.2014 p. Matas  
26. 3. 2014 

 

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

Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šefr, Štifter , Vavřínová (13) 
proti:      (0) 

 



Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 3 

 zdržel se: (0)  

 

33-2/14 

ZM souhlasí s předkládaným zněním zadávací dokumentace na „dodávku a instalaci nábytku pro dostavbu základní 
školy v Roztokách“ i s návrhem na složení komise pro hodnocení nabídek: členové: J. Jakob, S. Boloňský, J. Polák, 

A. Gabaľová, I. Goll; náhradníci: Z. Richter, E. Maršíková, D. Moravcová, pedagog dle určení ředitele ZŠ, P. Schill. 

ZM pověřuje OSRMŽP vyhlášením veřejné zakázky tak, aby mohla být realizována v plánovaném termínu. ZM 
ukládá OSRMŽP předložit ke schválení na březnovém zasedání ZM výsledky veřejné zakázky a návrh kupní 

smlouvy. 

 

26.2.2014 p. Jakob, Polák 26. 3. 2014 

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

Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 
Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (13) 

proti: (0) 

zdržel se: (0)  
 

 

34-2/14 

ZM bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve VZ malého rozsahu na 

dodávku s názvem „sportovní nářadí a potřeby pro nové tělovýchovné prostory základní školy Roztoky“ a schvaluje 

výsledek tohoto výběrového řízení. ZM schvaluje znění realizační smlouvy na výše uvedenou dodávku s vítězným 
dodavatelem Sport Club, s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, IČ: 268 45 431 a pověřuje starostu města 

k jejímu podpisu. 

 

26.2.2014 p. Jakob, Polák 12.3.2014 

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

Kubečka, Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (12) 
proti:       (0) 

zdržel se:p. Matas (1)  

 

 

35-2/14 

ZM schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací a ČOV o jejich vzájemných právech a 
povinnostech mezi městem Roztoky a VUAB Pharma a.s. ve znění varianty č. 3 s tím, že nahrazuje původní čl. 7. 3. 

jeho alternativním zněním, zakotvující možnost úhrady investičních nákladů formou předplaceného nájemného a 

pověřuje starostu jejím podpisem. Nedílnou součástí této smlouvy jsou 4 přílohy. 
 

26.2.2014 
p. Boloňský, 
Jakob 

26. 3. 2014 
 

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

Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (13) 
proti:       (0) 

zdržel se: (0)  

 

 

36-2/14 

ZM ukládá OSRMŽP, aby neprodleně zahájil kroky k nápravě nevyhovujícího stavu se společností Connect plus 

s.r.o., tzn. bezodkladnému uzavření smlouvy o věcném břemeni a splácení z toho vyplývajících pohledávek s tím, že 
do narovnání stavu MÚ nepovolí vstup do dalších komunikací v majetku města. ZM ukládá MÚ prověřit právní 

možnosti a zahájit kroky k nápravě nevyhovujícího stavu. 

 

26.2.2014 p. Polák, Jandík 26.3.2014 

pro: p. Blažek, Boloňský, Jakob, Jandík, 
Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (13) 

proti:        (0) 

zdržel se: (0)  

 

 

 
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 11. 2. 2014 a zápis z kontroly smluv o věcných 
břemenech uzavřených na pozemky města Roztoky. 

 

26.2.2014     

37-2/14 

ZM jmenuje s okamžitou platností tajemníkem kontrolního výboru zastupitelstva města tajemníka MÚ Mgr. 

Jaroslava Drdu. 

ZM žádá RM o návrh úpravy organizačního řádu tak, aby ZM nemělo povinnost jmenovat tajemníka kontrolního 
výboru. 

 

26.2.2014 p. Drda 
9. 4. 2014 

 

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

Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 
Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (13) 

proti:       (0) 

zdržel se: (0)  
 

 

 

ZM ukládá místostarostovi p. Boloňskému přepracovat Statut měsíčníku Odraz s tím, že veškeré rozhodovací 

pravomoci náleží ZM. 
 

26.2.2014 
Návrh nebyl 

přijat. 
 

pro:   p. Šefr (1) 

proti: p. Boloňský, Jandík, Kubečka. Matas, 
Novotný, Pařízek, Štifter (7) 

zdržel se:p. Blažek, Jakob, Richter, 

Roškotová ,Vavřínová (5)  
 

 

 

ZM bere na vědomí informaci o nepravdivých informacích zveřejněných ve Výroční zprávě města Roztoky za rok 

2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

ZM ukládá starostovi, aby údaje ve výroční zprávě za rok 2013 uvedl do souladu se zákonem a skutečnostmi. 

ZM ukládá starostovi, aby přijal nápravná opatření k zamezení dalších pochybení při činnosti úřadu souvisejících se 
zákonem č. 106/1999 Sb. 

 

26.2.2013 
Návrh nebyl 
přijat. 

 

pro:    p. Blažek, Roškotová, Vavřínová (3) 

proti:  p. Boloňský (1) 

zdržel se: p. Jakob, Jandík, Kubečka, 
Matas, Novotný, Pařízek, Richter, Šefr, 

Štifter (9)  

 

 

 

ZM bere na vědomí informaci p. Vavřínové o údajných nepravdivých informacích zveřejněných ve výroční zprávě 

města Roztoky za rok 2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

26.2.2014     



Číslo 

UZM 
Usnesení ZM 

Datum 

jednání 
Zodpovídá  Termín Hlasování Ukonč. 

 

  STRANA 4 

ZM bere na vědomí vysvětlení starosty města k tomuto materiálu. 

 

38-2/14 

ZM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33/2013 na zabezpečení výkonu pečovatelské služby 

v obci Velké Přílepy pro období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014. 
ZM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2013 na zabezpečení výkonu pečovatelské služby 

v obci Únětice pro rok 2014. 

 

26.2.2014 
p. Kalinová, 

Jakob 
12. 3. 2014 

pro: p. Blažek, Boloňský, Jakob, Jandík, 
Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (13) 

proti:       (0) 
zdržel se: (0)  

 

 

39-2/14 
ZM souhlasí s tím, že zápis z jednání RM bude distribuován zastupitelům pouze v elektronické podobě. 

 
26.2.2014 p. Drda 26. 3. 2014 

pro: p. Blažek, Boloňský, Jakob, Jandík, 
Kubečka, Matas, Novotný, Pařízek, Richter, 

Roškotová, Šefr, Štifter, Vavřínová (13) 

proti:      (0) 
zdržel se:(0)  

 

 

 
ZM bere na vědomí zápis z jednání RM dne 15. 1. 2014 a 20. 1. 2014. 
 

26.2.2014     

 

ZM žádá odpovědného redaktora Odrazu, aby v nejbližším čísle tohoto časopisu informoval přispěvatele o tom, že 

pokud chtějí, aby vydavatel chránil jejich autorská práva, mohou s městem uzavřít licenční smlouvu na ochranu 

svých děl.  
ZM ukládá tajemníkovi MÚ, aby do automatické odpovědi podatelny o přijetí článku do Odrazu byla přidána citace 

právního stanoviska. 

 

26.2.2014 
Návrh nebyl 
přijat. 

 

pro: p. Blažek, Boloňský, Jakob, Kubečka, 

Matas, Novotný, Richter, Roškotová, 

Štifter, Vavřínová (10) 
proti:       (0) 

zdržel se: p.Šefr, Pařízek, Jandík (3)  

 

 

 

ZM bere na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře Mazel & Směja k přebírání článků z časopisu Odraz 

soukromým subjektem. 

 

26.2.2014     

 
ZM bere na vědomí zápis z jednání školské rady ZŠ Roztoky dne 28. 1. 2014 a informaci o personální situaci v ZŠ. 
 

26.2.2014     

 
ZM bere předložené zprávy o průběhu realizace investiční akce „dostavba budovy ZŠ“ na vědomí. 

 
26.2.2014     

 


