Číslo

Usnesení ZM

Datum
jednání

43-3/18

44-3/18

Termín

Program zasedání ZM se upravuje a doplňuje následovně:
k bodům 6 a 8 se přikládají materiály na stůl
za bod 6 se doplňuje bod Návrh řešení sporu s firmou IPPOS Bohemia ve věci Investice v ZŠ
Roztoky (budova Žalov) – materiál označený písmenem A
do informačního bloku na konci programu se zařazují body:
o informace o výzvě Ekospol
o informace o výstavbě Na Panenské

28. 2. 2018

ZM schvaluje program zasedání s odsouhlasenými změnami a doplňky.

28. 2. 2018

ZM bere na vědomí zápis č. 2/2018
ZM bere na vědomí plnění usnesení
ZM bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu za prosinec 2017
a) ZM bere na vědomí informace o náhradních kapacitách pro výuku žáků ZŠ ve školních letech 18/19 a
19/20.

28. 2. 2018
28. 2. 2018
28. 2. 2018

b) ZM dočasně zastavuje realizaci výstavby nové školní budovy na pozemku ZŠ podle projektové
dokumentace Ing. Karla Štětiny z prosince 2017 a ukládá OSRM zastavení probíhajícího VŘ.

28. 2. 2018

Jakob

Jakob

b) Skřivan
c)Šlancarová

ihned

pro: Flek, Frindtová, Huk, Chržová, Jakob,
Jandík, Kazdová, Kubečka, Matas, Mirtes,
Mgr. Novotný, Ing. Novotný, Šlancarová,
Šrejberová, Richter, Štifter (16)
proti: (0)
zdržel se: (0)

ihned

pro: Flek, Frindtová, Huk, Chržová, Jakob,
Jandík, Kazdová, Kubečka, Matas, Mirtes,
Mgr. Novotný, Ing. Novotný, Šlancarová,
Šrejberová, Richter, Štifter (16)
proti: (0)
zdržel se: (0)

ihned
26. 7. 2018

pro: Mgr. Novotný, Hadraba, Chržová, Jandík,
Huk, Matas, Šrejberová, Tichá, Holý, Mirtes,
Kazdová, Šlancarová (12)
proti:0
zdržel se: Jakob, Kubečka, Flek, Ing. Novotný,
Frindtová, Richter, Štifter (7)

c) Zastupitelstvo města ukládá místostarostce Šlancarové předložit k posouzení, nejpozději na červnovém
ZM, varianty řešení, které zajistí provoz 4 tříd ve školním roce 2019/2020.

45-3/18

ZM ukládá místostarostce Šlancarové do příštího jednání ZM prověřit náklady na provoz kontejnerové
školy.

28. 2. 2018

Šlancarová

28. 3. 2018

46-3/18

ZM bere na vědomí zprávu o řešení sporu s firmou IPPOS Bohemia ve věci Investice v ZŠ (budova
Žalov).
ZM ukládá místostarostce Marii Šlancarové, aby na příštím jednání ZM předložila Dohodu o narovnání se
společností IPPOS BOHEMIA s.r.o. včetně vyčíslení nákladů spojených s uvedením díla do řádného
stavu – dle znaleckého posudku.

28. 2. 2018

Šlancarová

28. 3. 2018

28. 2. 2018

Kalinová

ihned

28. 2. 2018

Skřivan

ihned

47-3/18

48-3/18

Hlasování

pan/paní

UZM

42-3/18

Zodpovídá

ZM schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro rok 2018 ve
výši 750 000 Kč a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. S-0237/SOC/2018.

a) ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností LENTA s.r.o., IČO: 497 88 477, se sídlem Na
Roudné 29/438, 301 65 Plzeň o koupi pozemků parc.č. 2990/9 o výměře 5278 m2 a parc. č. 2994/2 o
výměře 3279 m2, to vše zapsané na LV č. 2202 v k.ú. Žalov, obci Roztoky za kupní cenu 17.819.604,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

STRANA 1

pro: Flek, Frindtová, Hadraba, Holý, Huk,
Chržová, Jakob, Jandík, Kazdová, Kubečka,
Matas, Mirtes, Mgr. Novotný, Ing. Novotný,
Šlancarová, Šrejberová, Tichá, Richter, Štifter
(19)
proti:0
zdržel se: 0
pro:Flek, Frindtová, Hadraba, Holý, Huk,
Chržová, Jakob, Jandík, Kubečka, Matas,
Mirtes, Mgr. Novotný, Ing. Novotný,
Šlancarová, Šrejberová, Tichá, Richter, Štifter
(18)
proti:0
zdržel se: 0
pro:Flek, Frindtová, Hadraba, Holý, Huk,
Chržová, Jakob, Jandík, Kubečka, Matas,
Mirtes, Mgr. Novotný, Ing. Novotný,
Šlancarová, Šrejberová, Tichá, Richter, Štifter
(18)
proti:0
zdržel se: 0
pro:Flek, Frindtová, Hadraba, Holý, Huk,
Chržová, Jakob, Jandík, Kubečka, Mirtes, Mgr.
Novotný, Ing. Novotný, Šlancarová, Richter,
Štifter (15)

Ukonč.

Číslo

Usnesení ZM

Datum
jednání

Zodpovídá

Termín

pan/paní

UZM

proti:0
zdržel se: Matas, Šrejberová, Tichá (3)

b) ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o advokátní úschově se společností LENTA s.r.o., IČO: 497 88 477,
se sídlem Na Roudné 29/438, 301 65 Plzeň a JUDr. Jitkou Weissovou, advokátkou zapsanou v seznamu
ČAK pod č. 3689, se sídlem U Prašné brány 2, Praha 1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
a) ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., která spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení (tj. vedení veřejné komunikační sítě tvořené HDPE trubkami, optickými kabely,
NN vedením, elektroměrným sloupkem a rozvaděčem typu SIS900A) budovaného v rámci akce „16010040328, RVDSL1812_A_S_RZTK248_RZTK1HR_MET“, které bude umístěno v částech pozemků parc.
č. 407, parc. č. 180, parc. č. 142, parc. č. 82/16, parc. č. 127, parc. č. 119/1 a parc. č. 1475, zapsaných na
LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ
pro k.ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky. Předpokládaná délka zřizované služebnosti je 438 bm. Úhrada
za zřízení služebnosti ve výši 300 Kč/bm + DPH bude splatná po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
a zápisu služebnosti na základě této smlouvy do veřejného seznamu. Součástí smlouvy o zřízení
služebnosti bude i digitální zaměření předmětného podzemního komunikačního vedení ve formátu dgn,
dwg nebo shp.

49-3/18

Hlasování

b) ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., která spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení (tj. vedení veřejné komunikační sítě tvořené HDPE trubkami, optickými kabely,
NN vedením, elektroměrným sloupkem a rozvaděčem typu SIS900D) budovaného v rámci akce „16010040332, RVDSL1812_A_S_RZTK264_ROZK1HR_MET“, které bude umístěno v částech pozemků parc.
č. 761/1, parc. č. 769 a parc. č. 1290, zapsaných na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro k.ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky.
Předpokládaná délka zřizované služebnosti je 96 bm. Úhrada za zřízení služebnosti ve výši 300 Kč/bm +
DPH bude splatná po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zápisu služebnosti na základě této
smlouvy do veřejného seznamu. Součástí smlouvy o zřízení služebnosti bude i digitální zaměření
předmětného podzemního komunikačního vedení ve formátu dgn, dwg nebo shp.

28. 2. 2018

c) ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., která spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení (tj. vedení veřejné komunikační sítě tvořené HDPE trubkami, optickými kabely,
NN vedením, elektroměrným sloupkem a rozvaděčem typu SIS900D) budovaného v rámci akce „16010040325, RVDSL1812_A_S_RZTK253, 262_RZTK1HR_MET“, které bude umístěno v částech pozemků
parc. č. 997, parc. č. 1155/1 a parc. č. 1666, zapsaných na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro k.ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky.
Předpokládaná délka zřizované služebnosti je 112 bm. Úhrada za zřízení služebnosti ve výši 300 Kč/bm +
DPH bude splatná po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zápisu služebnosti na základě této
smlouvy do veřejného seznamu. Součástí smlouvy o zřízení služebnosti bude i digitální zaměření
předmětného podzemního komunikačního vedení ve formátu dgn, dwg nebo shp.
d) ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., která spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení (tj. vedení veřejné komunikační sítě tvořené HDPE trubkami, optickými kabely,
NN vedením, elektroměrným sloupkem a rozvaděčem typu SIS900D) budovaného v rámci akce „16010040324, RVDSL1812_A_S_RZTK276_RZTK1HR_MET“, které bude umístěno v částech pozemků parc.
č. 1052 a parc. č. 2419/15 v k.ú. Roztoky u Prahy a parc. č. 3429 v k.ú. Žalov, zapsaných na LV č. 10001
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec
Roztoky. Předpokládaná délka zřizované služebnosti je 161 bm. Úhrada za zřízení služebnosti ve výši
300 Kč/bm + DPH bude splatná po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zápisu služebnosti na
základě této smlouvy do veřejného seznamu. Součástí smlouvy o zřízení služebnosti bude i digitální
zaměření předmětného podzemního komunikačního vedení ve formátu dgn, dwg nebo shp.

STRANA 2

Skřivan

30. 4. 2018

pro:Flek, Frindtová, Hadraba, Holý, Huk,
Chržová, Jakob, Jandík, Kubečka, Matas,
Mirtes, Mgr. Novotný, Ing. Novotný,
Šlancarová, Šrejberová, Tichá, Richter, Štifter
(18)
proti:0
zdržel se: 0

Ukonč.

Číslo

Usnesení ZM

Datum
jednání

a) ZM souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 2580 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 8 m² (v GP č.
2279-234/2017 označené novým parc. č. 2580/2) zapsaného na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ za cenu 8.000 Kč včetně DPH manželům
J.H. a I.H. s tím, že ze strany kupujících budou rovněž uhrazeny náklady na vyhotovení znaleckého
posudku a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN.
b) ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

28. 2. 2018

Skřivan

ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov o výměře 182 m² zapsaného na
LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ za
cenu 3.000 Kč/m² s tím, že podmínkou uskutečnění prodeje bude bezplatné zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě k prodávané části pozemku ve prospěch města. ZM pověřuje OSRM
zveřejněním záměru prodeje.

28. 2. 2018

Návrh nebyl přijat

ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov o výměře 182 m² zapsaného na
LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ za
cenu 1.000 Kč/m² s tím, že podmínkou uskutečnění prodeje bude bezplatné zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě k prodávané části pozemku ve prospěch města. ZM pověřuje OSRM
zveřejněním záměru prodeje.

51-3/18

52-3/18

53-3/18

54-3/18

Termín

Hlasování

pan/paní

UZM

50-3/18

Zodpovídá

ZM nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov o výměře 182 m² zapsaného
na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ.

a) ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a 150 00 Praha 5, která spočívá v budoucím zřízení,
provozu, údržbě, opravách, modernizaci, obnovy, zlepšení výkonnosti a odstranění elektrické přípojky 1
kV budované v rámci akce „Přípojka 1 kV, Praha, Roztoky, U Zastávky, parc.č. 2748, nové připojení
číslo SPP: D-143239“, která bude umístěna v částech pozemků parc. č. 2752, 2739/23 a 2739/1
zapsaných na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Praha-západ, pro k.ú. Žalov, obec Roztoky a zajištění vstupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem
zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy elektrické přípojky nebo zlepšení její výkonnosti,
včetně jejího odstranění. Úhrada za zřízení služebnosti ve výši 300 Kč/bm + DPH bude splatná po
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a zápisu věcného břemene na základě této smlouvy do
veřejného seznamu. Součástí smlouvy o zřízení věcného břemene bude i digitální zaměření předmětného
kabelového vedení ve formátu dgn, dwg nebo shp.
b) ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí.
a) ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 856/1 v k.ú.
Roztoky u Prahy zapsaného na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha – západ o celkové délce 11 bm za cenu 300 Kč/bm + DPH se společností
PREdistribuce a.s. Věcné břemeno spočívá v zajištění práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za
účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace, zlepšení výkonnosti a odstranění kabelového
vedení elektrické přípojky 1 kV a práva zřídit, mít a udržovat na výše uvedeném pozemku potřebné
obslužné zařízení. Součástí smlouvy o zřízení věcného břemene bude i digitální zaměření předmětného
kabelového vedení ve formátu dgn, dwg nebo shp.
b) ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Roztoky bere na vědomí dokument Posouzení souladu Statutu časopisu Odraz s
tiskovým zákonem a ukládá předsedkyni redakční rady předložit na dubnové ZM návrh upraveného
statutu časopisu Odraz. ZM vyzývá členy ZM, aby své případné připomínky zaslali předsedkyni RR do
konce března.

28. 2. 2018

Návrh nebyl přijat

28. 2. 2018

Skřivan

28. 2. 2018

28. 2. 2018

28. 2. 2018

STRANA 3

Skřivan

Skřivan

Frindtová

25. 4. 2018

30. 4. 2018

30. 4. 2018

30. 4. 2018

30. 4. 2018

pro:Flek, Frindtová, Hadraba, Huk, Chržová,
Jakob, Jandík, Kubečka, Matas, Mirtes, Mgr.
Novotný, Ing. Novotný, Šlancarová, Richter,
Štifter (15)
proti:
0
zdržel se: Holý, Šrejberová, Tichá (3)
pro: Jandík (1)
proti: Huk, Holý, Tichá, Kazdová, Šrejberová,
Štifter, Šlancarová, Jakob, Mgr. Novotný (9)
zdržel se: Kubečka, Hadraba, Chržová, Matas,
Mirtes, Flek, Ing. Novotný, Frindtová (9)
pro: Huk (1)
proti: Matas, Šrejberová, Tichá, Mirtes, Flek,
Kazdová, Štifter, Šlancarová, Jakob, Mgr.
Novotný (10)
zdržel se: Kubečka, Hadraba, Chržová, Jandík,
Holý, Ing. Novotný, Frindtová, Richter (8)
pro: Flek, Frindtová, Hadraba, Holý, Chržová,
Jakob, Kazdová, Matas, Mirtes, Mgr. Novotný,
Ing. Novotný, Šlancarová, Šrejberová, Tichá,
Richter, Štifter (16)
proti: 0
zdržel se: Huk, Jandík, Kubečka (3)

pro: Flek, Frindtová, Hadraba, Holý, Huk,
Chržová, Jakob, Jandík, Kazdová, Kubečka,
Matas, Mirtes, Mgr. Novotný, Ing. Novotný,
Šlancarová, Šrejberová, Tichá, Richter, Štifter
(19)
proti: 0
zdržel se: 0

pro:Flek, Frindtová, Hadraba, Holý, Huk,
Chržová, Jakob, Jandík, Kazdová, Kubečka,
Matas, Mirtes, Mgr. Novotný, Ing. Novotný,
Šlancarová, Šrejberová, Tichá, Richter, Štifter
(19)
proti: 0
zdržel se: 0
pro:Flek, Frindtová, Holý, Huk, Chržová, J
akob, Kazdová, Kubečka, Matas, Mirtes, Mgr.
Novotný, Ing. Novotný, Šlancarová,
Šrejberová, Tichá, Richter, Štifter (17)

Ukonč.

Číslo

Usnesení ZM

Datum
jednání

Termín

Hlasování

pan/paní

UZM

55-3/18

Zodpovídá

ZM schvaluje předložený plán činnosti KV na rok 2018.
ZM bere na vědomí zápis KV ze dne 13. 2. 2018

28. 2. 2018

ZM bere na vědomí informaci o průběhu vyjednávání ve věci mimosoudního vyrovnání s paní J. P.
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti MP za období od 23. 1. 2018 do 18. 2. 2018
ZM bere na vědomí zápis z RM č. 2 ze dne 14. 2. 2018
ZM bere na vědomí informace o výzvě společnosti Ekospol.
ZM bere na vědomí informace o výstavbě Na Panenské.

28. 2. 2018
28. 2. 2018
28. 2. 2018
28. 2. 2018
28. 2. 2018

STRANA 4

Matas

30. 9. 2018

proti: 0
zdržel se: Jandík (1)
pro:Flek, Frindtová, Holý, Huk, Chržová,
Jakob, Jandík, Kazdová, Kubečka, Matas,
Mirtes, Mgr. Novotný, Ing. Novotný,
Šlancarová, Šrejberová, Tichá, Richter, Štifter
(18)
proti: 0
zdržel se: 0

Ukonč.

