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ZÁPIS z jednání rady č. 1/2021
Město Roztoky

datum: 13. 1. 2021, čas: 16:30 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

Omluveni: (1) Jan Jakob
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Vápeník, Drda

Tito zastupitelé se (z)účastní distančně: Jaroslav Kubečka, Martin Štifter

Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno v 16:30:49

1. Určení zapisovatelů (bod číslo 1)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:30:54

Předsedající: Jan Jakob (15:36 - 11:20), Michal Hadraba

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 16:30:54

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:31:07

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:31:14

Program jednání
1. Určení zapisovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání RM č. 20 a 21/2020
5. Přehled daňových příjmů k 12/2020
6. Schválení členů likvidační komise
7. Žádost o snížení poplatků za odvoz odpadu
8. Záměr dodatku k nájemní smlouvě č. 730033
9. Žádost o prominutí nájemného na byt č. 13, Braunerova 1022
10. Informace o stavu využití projektu "Skautská energie"
11. Informace o požadavku obce Statenice na rozšíření kapacity ČOV Roztoky
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12. Nominace člena do konzultační skupiny „Dopravní studie k Urbanistické studii Nový Sedlec“.
13. Komise stavební 8/2020
14. Pozemky pro výstavbu cyklostezky
15. Schválení soutěžních podmínek na výběr zhotovitele studie proveditelnosti výstavby domu
seniorů - na stůl
16. Žádost SŽ o souhlas s hlučnými pracemi
17. Revokace usnesení, schválení dodatku ke smlouvě a schválení splátkového kalendáře na
pronájem nebytových prostor v objektu Přemyslovská 1189
18. Informace o pomoci města Roztoky seniorům při zajištění očkování proti covidu-19
19. Informace o omezení provozu MŠ Havlíčkova z důvodu potvrzení výskytu Covid-19
20. Revokace usnesení č. UR-407-17/20
21. Zápis z jednání školské komise ze dne 7.12.2020
22. Zápis ze sociální komise
23. Jmenování předsedy redakční rady časopisu odraz
24. Zápis z redakční rady Odrazu dne 11. 1. 2020 - na stůl
25. Zpráva o činnosti MP Roztoky za období od 24.11.2020 do 4.1.2021

Diskuze zahájena v 16:31:14

V 16:35:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:
  doplňuje se bod č. 26 - Žádost o vyjádření k vydání závazného stanoviska k umístění
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ,, PČOV Roztoky u Prahy, VUAB Pharma a.s. "
  doplňuje se bod č. 27 - Návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -
zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy
  doplňuje se bod č. 28 - Informace o přerušení provozu MŠ Spěšného z důvodu potvrzení
výskytu Covid-19 - na stůl
  doplňuje se bod č. 29 - Mimořádný svoz biopopelnic - ústně
  doplňuje se bod č. 30 - Žádost o odkup EO
  doplňuje se bod č. 31 - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma
vlastníky provozně souvisejících vodovodů - DSO přivaděč VPSÚ

  doplňuje se bod č. 32 - info ke sběru separovaného odpadu

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-1-1/21
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:36:06

3. Kontrola plnění usnesení (bod číslo 3)
Předkladatel: Jaroslav Drda

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:36:16

Diskuze zahájena v 16:36:16
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V 16:37:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města mění usnesení UR-228-11/20 (DPH u nájmů) z termínu 24. 6. 2020 na termín
30. 6. 2021.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-2-1/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-228-11/20
zodpovídá:  
termín: 13. 1. 2021

V 16:37:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

Rada města mění usnesení UR-319-14/20 (žádost o změnu RP Panenská II) z termínu 31.
10. 2020 na termín 30. 6. 2021.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-3-1/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-319-14/20
zodpovídá:  
termín: 13. 1. 2021

V 16:38:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" v tomto znění:

Rada města mění usnesení UR-320-14/20 (vliv změny RP Panenská na ÚP) z termínu 31.
10. 2020 na termín 30. 6. 2021.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-4-1/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-320-14/20
zodpovídá:  
termín: 13. 1. 2021

V 16:38:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" v tomto znění:
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Rada města mění usnesení UR-295-13/20 (studie Cihelna) z termínu 31. 8. 2020 na termín
29. 1. 2021.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-5-1/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-295-13/20
zodpovídá:  
termín: 13. 1. 2021

V 16:39:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" v tomto znění:

Rada města mění usnesení UR-437-18/20 (smlouva na provozování kotelen) z termínu 31.
12. 2020 na termín 26. 2. 2021.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-6-1/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-437-18/20
zodpovídá:  
termín: 13. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:39:08

4. Kontrola zápisu z jednání RM č. 20 a 21/2020 (bod číslo 4)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:39:18

Diskuze zahájena v 16:39:18

V 16:39:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města schvaluje zápisy z jednání RM č. 20 a 21/2020.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-7-1/21
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zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:39:42

5. Schválení členů likvidační komise (bod číslo 6)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:39:54

Diskuze zahájena v 16:39:54

V 16:40:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města schvaluje členy likvidační komise města Roztoky s účinností od 13.1.2020 ve
složení: Petr Skřivan (předseda), Petra Štoková, Bc. Martin Vávra, Petra Poživilová, Bc.
Věra Dědičová (členové) a Vladimíra Strnadová (tajemnice s hlasem poradním).

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-8-1/21
zodpovídá:  
termín: 13. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:40:36

6. Žádost o snížení poplatků za odvoz odpadu (bod číslo 7)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:40:44

Diskuze zahájena v 16:40:44

V 16:47:02 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

1. Rada města souhlasí s tím, aby provozovateli Café baru Eiffel, panu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byla odpuštěna částka 3.616 Kč jako poměrná částka z
poplatků za vývoz odpadů za rok 2020, a to z důvodu uzavření provozovny po dobu 4 měsíců
kvůli vládním nařízením.

2. Rada města pověřuje ředitele TS, aby provozovateli Café baru Eiffel výše uvedenou
částku odpustil.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
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nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-9-1/21
zodpovídá: Josef Sládek
termín: 28. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:47:10

7. Žádost o prominutí nájemného na byt č. 13, Braunerova 1022
(bod číslo 9)
Předkladatel: Tomáš Novotný

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:47:20

Diskuze zahájena v 16:47:20

V 16:50:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města souhlasí s žádostí paníXXXXXXXXXXXXXXXo prominutí nájemného za měsíce
říjen a listopad 2020 v celkové výši 12 102,- Kč.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-10-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 31. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:50:59

8. Nominace člena do konzultační skupiny „Dopravní studie k
Urbanistické studii Nový Sedlec“. (bod číslo 12)
Předkladatel: Michal Hadraba

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:51:16

Diskuze zahájena v 16:51:16

V 16:54:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města souhlasí s nominací člena do konzultační skupiny MHMP k „Dopravní studii k
Urbanistické studii Nový Sedlec“. Městská rada nominuje do této skupiny místostarostu
Ing. Michala Hadrabu.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
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nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-11-1/21
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 16:54:12

9. Komise stavební 8/2020 (bod číslo 13)
Předkladatel: Michal Hadraba

Projednávání bodu bylo zahájeno v 16:54:22

Diskuze zahájena v 16:54:22

V 16:57:19 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

1) Rada města nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2620/6, k.ú. Roztoky u Prahy,
ve vlastnictví Středočeského kraje, dle předloženého návrhu panu XXXXXXXXXXXXXXX z
důvodu, že na vymezené části pozemku jsou umístěny součásti stavby komunikace II/242 a
izolační zeleň.

2) Rada města nesouhlasí s oplocením pozemku parc.č.2620/7, k.ú. Roztoky dle
předloženého návrhu. Pozemek je v tuto chvíli součástí veřejných prostranství a jeho
oplocením by došlo k omezení vjezdu především na sousední pozemek domu č.p. 903.
Navrhovaný vjezd v oplocení je navíc nevhodně situován přímo do sjezdu z komunikace
II/242.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-12-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

V 17:01:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

1. Rada města nesouhlasí s oplocením pozemku parc.č. 3189/597, k.ú. Žalov dle
předloženého návrhu z důvodu nesouladu záměru s platným územním plánem a územní
studií veřejných prostranství Roztoky - Žalov.

2. Rada města pověřuje místostarostu M. Hadrabu dalším jednáním s vlastníkem pozemku.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
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nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-13-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

V 17:04:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" v tomto znění:

Rada města souhlasí s rozdělením pozemku parc.č. 3411/2, k.ú. Žalov dle předloženého
návrhu.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Zdeněk
Richter, Martin Štifter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-14-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

V 17:06:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" v tomto znění:

Rada města souhlasí s umístěním novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 2315/5,
k.ú. Roztoky u Prahy, dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Ivou Knappovou v
srpnu 2020.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-15-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

V 17:07:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" v tomto znění:

Rada města nemá námitek ke zřízení mola na levém břehu Vltavy u pozemku parc.č. 3756,
k.ú. Žalov, v ř. km 34,67 dle předloženého návrhu.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-16-1/21
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zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

V 17:10:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" v tomto znění:

Rada města nesouhlasí s umístěním přístavby garážového stání u RD č.p. 377, na parc.č.
1114/1, k.ú. Roztoky u Prahy, dle předloženého návrhu z důvodu jeho nevhodného umístění
přímo na hranici sousedící s poměrně frekventovaným chodníkem, což je v rozporu s
charakterem okolní zástavby.

Hlasování

pro: (5) Zdeněk Richter, Vladimíra Drdová, Michal Hadraba, Tomáš Novotný, Jaroslav
Kubečka

proti (0)
zdržel se: (1) Martin Štifter
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-17-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

V 17:11:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "G" v tomto znění:

Rada města souhlasí s rozdělením pozemku 1000/1, k.ú. Roztoky, dle návrhu zpracovaného
Ing. arch. Čestmírem Křížem, s tím že konkrétní návrh obou rodinných domů a
prostorového uspořádání vjezdů na jednotlivé pozemky bude předmětem samostatného
projednání.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-18-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

V 17:12:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "H" v tomto znění:

Rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu č.p. 300, ul. Palackého, dle návrhu Ing.
arch. Martina Olivy zpracovaného v září 2020.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-19-1/21



10 / 23

zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

V 17:12:58 přišel Jan Jakob, přítomno 7 radních.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter, Jan Jakob

Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)

V 17:13:35 odešel Jan Jakob, přítomno 6 radních.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

Omluveni: (0)
Nepřítomni: (1) Jan Jakob

V 17:14:47 přišel Jan Jakob, přítomno 7 radních.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter, Jan Jakob

Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)

V 17:15:49 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "I" v tomto znění:

Rada města souhlasí se umístěním domovní vegetační čistírny odpadních vod na
pozemku parc.č. 2539, k.ú. Roztoky u Prahy, pro potřebu stávajícího objektu č.e.E863.

Hlasování

pro: (6) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová, Martin
Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (1) Jan Jakob

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-20-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 5. 2. 2021

RM bere na vědomí zápis z jednání komise stavební č. 8/2020. 

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:16:16

10. Pozemky pro výstavbu cyklostezky (bod číslo 14)
Předkladatel: Michal Hadraba

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:16:26

Diskuze zahájena v 17:16:26
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V 17:23:55 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města pověřuje místostarostu M. Hadrabu jednáním ve věci  možného odkupu či
směny pozemků potřebných pro vybudování nové cyklostezky mezi hlavní silnicí III/242
vedoucí z Roztok do Prahy a řekou Vltavou. 

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-21-1/21
zodpovídá: Michal Hadraba
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:24:03

11. Schválení soutěžních podmínek na výběr zhotovitele studie
proveditelnosti výstavby domu seniorů - na stůl (bod číslo 15)
Předkladatel: Vladimíra Drdová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:24:12

Diskuze zahájena v 17:24:12

V 17:31:52 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

1. Rada města schvaluje návrh zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby s názvem „Zhotovení studie proveditelnosti výstavby domu seniorů v Roztokách u
Prahy“ a návrh smlouvy o dílo s vítězným účastníkem, v předloženém znění.

2. Rada města souhlasí s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 247.000,- Kč bez DPH.

3. Rada města schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení: členové: V.
Drdová, P. Skřivan, I. Goll; náhradníci členů: J. Jakob, J. Drda, P. Schill.

4. Rada města ukládá OSRM vyhlásit toto zadávací řízení v plánovaném termínu.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-22-1/21
zodpovídá: Ivan Goll
termín: 22. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:32:00
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12. Žádost SŽ o souhlas s hlučnými pracemi (bod číslo 16)
Předkladatel: Tomáš Novotný

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:32:08

Diskuze zahájena v 17:32:08

V 17:38:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

1. Rada města souhlasí s prováděním nočních hlučných prací (cca 110 decibelů) v nočních
hodinách v rámci akce "Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u
Prahy" v období  5.3. - 11.3.2021. 

2. Rada města konstatuje, že provádění prací je v souladu s OZV města Roztoky článkem IV.
odst. 5 vyhlášky  č. 2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění
vyhlášky č. 2/2017 a 2/2019, neboť se jedná o činnosti vykonávané v rámci údržby veřejného
prostranství a veřejně prospěšného zařízení.

 

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-23-1/21
zodpovídá: Tomáš Novotný
termín: 13. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:38:45

13. Revokace usnesení, schválení dodatku ke smlouvě a schválení
splátkového kalendáře na pronájem nebytových prostor v objektu
Přemyslovská 1189 (bod číslo 17)
Předkladatel: Tomáš Novotný

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:38:56

Diskuze zahájena v 17:38:56

V 17:41:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

Rada města Roztoky revokuje bod 1 usnesení Rady města Roztoky č. 510-20/20 ze dne 2.
12. 2020.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-24-1/21
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zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 31. 1. 2021

V 17:42:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

 1. Rada města Roztoky souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího podnikání ze dne 30. 11. 2020 s panem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 252 63 Roztoky,
a pověřuje starostu jeho podpisem.                                                                                           
                                                                                                          

2. Rada města Roztoky souhlasí s uzavřením Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho
splacení s panem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 252 63
Roztoky, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-25-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 31. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:42:31

14. Informace o pomoci města Roztoky seniorům při zajištění
očkování proti covidu-19 (bod číslo 18)
Předkladatel: Vladimíra Drdová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:42:47

Diskuze zahájena v 17:42:47

Rada města bere na vědomí informace radní Drdové a starosty Jakoba o pomoci města
Roztoky seniorům při zajištění očkování proti covidu-19. 

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:52:58

15. Informace o omezení provozu MŠ Havlíčkova z důvodu
potvrzení výskytu Covid-19 (bod číslo 19)
Předkladatel: Vladimíra Drdová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:53:11

Diskuze zahájena v 17:53:11

V 17:54:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města konstatuje, že omezení provozu Mateřské školy Roztoky, Havlíčkova 1024,
okres Praha-západ, příspěvkové organizace od 10.12.2020 do 20.12.2020, k němuž došlo na
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základě doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje z důvodu výskytu
onemocnění covid-19 ve škole,  bylo se zřizovatelem projednáno v souladu s § 3 odst. 2
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-26-1/21
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:54:23

16. Revokace usnesení č. UR-407-17/20 (bod číslo 20)
Předkladatel: Vladimíra Drdová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 17:54:31

Diskuze zahájena v 17:54:31

V 18:17:43 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města mění usnesení UR-407-17/20 z termínu 31. 10. 2020 na termín 31. 5. 2021.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-27-1/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-407-17/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:17:51

17. Zápis z jednání školské komise ze dne 7.12.2020 (bod číslo 21)
Předkladatel: Vladimíra Drdová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:18:05

Diskuze zahájena v 18:18:05

V 18:24:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města souhlasí s posunutím realizace průzkumu mezi rodiči, žáky a zaměstnanci
školy, vztahující se ke kvalitě vzdělávání, komunikaci a spokojenosti na Základní škole
Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvkové organizace, na školní rok 2021/2022.
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Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-28-1/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-382-14/19
zodpovídá: Jana Burešová
termín: 31. 1. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:24:23

18. Zápis ze sociální komise (bod číslo 22)
Předkladatel: Vladimíra Drdová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:26:16

Diskuze zahájena v 18:26:16

V 18:26:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města schvaluje jednorázový příspěvek na pokrytí části nákladů celostátní Linky
bezpečí ve výši 5.000 Kč.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-29-1/21
zodpovídá: Miroslav Mach
termín: 22. 1. 2021

V 18:28:56 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

Rada města schvaluje panu XXXXXXXXXXXXXXX jednorázový příspěvek na úhradu
měsíčního nájmu včetně služeb ve výši 15.000 Kč

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-30-1/21
zodpovídá: Miroslav Mach
termín: 22. 1. 2021
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Rada města bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise. 

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:29:04

19. Jmenování předsedy redakční rady časopisu odraz (bod číslo
23)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:29:29

Diskuze zahájena v 18:29:29

V 18:30:15 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města bere na vědomí rezignaci paní Ing. Evy Frindtové na členství v redakční radě
města.

Rada města jmenuje s okamžitou platností novým členem a předsedou redakční rady
časopisu Odraz pana Václava Dolejšího, XXXXXXXXXXXXXXXX, Roztoky.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-31-1/21
zodpovídá: Jaroslav Drda
termín: 15. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:30:23

20. Zpráva o činnosti MP Roztoky za období od 24.11.2020 do
4.1.2021 (bod číslo 25)
Předkladatel: Zdeněk Richter

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:30:31

Diskuze zahájena v 18:30:31

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti MP Roztoky za období od 24.11.2020 do
4.1.2021. 

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:30:39

21. Žádost o vyjádření k vydání závazného stanoviska k umístění
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ,, PČOV Roztoky u Prahy,
VUAB Pharma a.s. " (bod číslo 26)
Předkladatel: Martin Štifter

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:31:08

Diskuze zahájena v 18:31:08
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V 18:37:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města schvaluje vydání závazného stanoviska odborem životního prostředí, ve kterém
souhlasí se stavbou stacionárního zdroje znečisťování ovzduší za podmínek Krajského
úřadu Středočeského kraje, zejména instalace automatického zvlhčování biofiltru jako
podmínky instalace zařízení.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-32-1/21
zodpovídá: Pavel Flener
termín: 20. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:37:22

22. Návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u
Prahy (bod číslo 27)
Předkladatel: Tomáš Novotný

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:38:29

Diskuze zahájena v 18:38:29

Rada města bere na vědomí informace místostarosty Novotného k návrhu přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích - zajištění bezbariérového přístupu na
nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:38:50

23. Informace o přerušení provozu MŠ Spěšného z důvodu
potvrzení výskytu Covid-19 - na stůl (bod číslo 28)
Předkladatel: Vladimíra Drdová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:39:01

Diskuze zahájena v 18:39:01

V 18:39:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Roztoky, Spěšného 288,
okres Praha-západ, příspěvkové organizace od 11.1.2021 do 15.1.2021 v souladu s § 3 odst.
2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z
důvodu výskytu Covid-19 na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter
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proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-33-1/21
zodpovídá: Jana Burešová
termín: 13. 1. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:40:02

24. Mimořádný svoz biopopelnic - ústně (bod číslo 29)
Předkladatel: Tomáš Novotný

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:40:18

Diskuze zahájena v 18:40:18

V 18:44:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města ukládá OŽP prověřit možnost svozu biopopelnic v měsících únor a březen a
předložit na jednání RM návrh včetně cenové kalkulace. 

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-34-1/21
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:45:02

25. Žádost o odkup EO (bod číslo 30)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:45:11

Diskuze zahájena v 18:45:11

V 18:54:41 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města odkládá projednání bodu "Žádost o odkup EO" na své příští jednání. 

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-35-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 10. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:55:08

26. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma
vlastníky provozně souvisejících vodovodů - DSO přivaděč VPSÚ
(bod číslo 31)
Předkladatel: Michal Hadraba

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:55:23

Diskuze zahájena v 18:55:23

V 18:56:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dohodu o úpravě vzájemných práv a
povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů s DSO přivaděč VPSÚ. 

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-36-1/21
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:57:02

27. Info ke sběru separovaného odpadu (bod číslo 32)
Předkladatel: Martin Štifter

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:57:16

Diskuze zahájena v 18:57:16

Rada města bere na vědomí informace radního Štiftera ke sběru separovaného odpadu. 

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:59:14

28. Přehled daňových příjmů k 12/2020 (bod číslo 5)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:59:22

Diskuze zahájena v 18:59:22

Rada města bere na vědomí informace starosty Jakoba o přehledu daňovývh příjmů k
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12/2020.  

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:00:06

29. Záměr dodatku k nájemní smlouvě č. 730033 (bod číslo 8)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:00:15

Diskuze zahájena v 19:00:15

V 19:03:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

1. Rada města souhlasí se záměrem uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 730033 s
tím, že předmětem dodatku bude rozšíření účelu pronájmu (předmětná část pozemku bude
pronajata za účelem rozšíření a provozování zahrady a vybudování nového vjezdu), dále
úprava nájemného, kdy za pronájem části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov o výměře 96
m² za účelem rozšíření a provozování zahrady bude hrazeno nájemné ve výši 7 Kč/m²/rok a
za pronájem části pozemku parc. č. 2752 v k.ú. Žalov o výměře 64 m² za účelem vybudování
nového vjezdu bude hrazeno nájemné ve výši 10 Kč/m²/rok a povolení provedení potřebných
terénních úprav souvisejících s vybudováním nového vjezdu.

2. Rada města pověřuje OSRM zveřejněním záměru uzavření dodatku na úřední desce.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-37-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 28. 2. 2021

V 19:04:13 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

Rada města pověřuje OSRM jednáním o případném odprodeji pozemků nájemcům.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-38-1/21
zodpovídá: Petr Skřivan
termín: 28. 2. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:04:48
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30. Informace o stavu využití projektu "Skautská energie" (bod
číslo 10)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:05:02

Diskuze zahájena v 19:05:02

V 19:05:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města mění usnesení UR-286-13/20 z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 3. 2021.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-39-1/21 a byly jím změněny parametry usnesení
UR-286-13/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:05:41

31. Informace o požadavku obce Statenice na rozšíření kapacity
ČOV Roztoky (bod číslo 11)
Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:05:49

Diskuze zahájena v 19:05:49

V 19:08:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada města bere na vědomí informaci OSRM o neposkytnutí doplňujících informací
ohledně požadavku na navýšení rezervované kapacity ČOV pro obec Statenice, které byly
v rámci plnění UR 324-14/20 vyžádány. Vzhledem k této skutečnosti nemůže rada města
vydat konečné rozhodnutí v této věci a má za to, že žádost obce Statenice již zřejmě není
aktuální a věc tím má za vyřízenou.

Hlasování

pro: (7) Jaroslav Kubečka, Tomáš Novotný, Jan Jakob, Michal Hadraba, Vladimíra Drdová,
Martin Štifter, Zdeněk Richter

proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-40-1/21 a bylo jím revokováno usnesení
UR-324-14/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (13. 1. 2021)
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:08:21

32. Zápis z redakční rady Odrazu dne 11. 1. 2020 - na stůl (bod
číslo 24)
Předkladatel: Jaroslav Drda

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:08:39

Diskuze zahájena v 19:08:39

Rada města bere na vědomí  Zápis z redakční rady Odrazu dne 11. 1. 2020. 

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:09:56

Jednání ukončeno v 19:16:57
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Ověřeno ověřovateli:

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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